
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 
 
 
 
 

CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL N. 002/2021 

 
CARGO: F 

 
INSTRUÇÕES 

 
 

1- O Caderno de Questões contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, sendo 10 (dez) questões 
de Língua Portuguesa, 10 (dez) questões de Conhecimentos Gerais e Legislação Educacional e 20 
(vinte) questões de Conhecimentos Específicos. Cada questão com 5 (cinco) opções (A, B, C, D e E) e 
uma Folha Intermediária de Respostas.  

 
2- Ao receber o material, confira no Cartão de Respostas, seu nome, número de inscrição, data de nas-

cimento, RG e cargo. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão 
aceitas reclamações posteriores.  

 

3- A prova objetiva terá duração de 3 (três) horas, incluído, neste tempo, o preenchimento do Cartão de 
Respostas.  

 

4- Leia atentamente cada questão e assinale, no Cartão de Respostas, a opção que responde correta-
mente a cada uma delas. O Cartão de Respostas será o único documento válido para a correção 
eletrônica. O preenchimento do Cartão de Respostas e a respectiva assinatura serão de inteira res-
ponsabilidade do candidato. Não haverá substituição do Cartão de Respostas por erro do candidato.  

 

5- Utilize a Folha Intermediária de Respostas para registrar as alternativas escolhidas. É proibido fazer 
qualquer outro tipo de anotação. Essa folha ficará em seu poder para conferência com o gabarito a ser 
publicado.  

 

6- Observe as seguintes recomendações relativas ao Cartão de Respostas:  
- A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou 

preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada.  
- Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do Cartão de Respostas.  
- Será atribuída nota zero às questões não assinaladas ou com falta de nitidez, ou com marcação de 

mais de uma opção, bem como emendadas ou rasuradas.  
 

7- O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a 
presença do coordenador local.  

 
8- Você poderá se retirar, definitivamente, da sala de realização da prova após transcorridos 60 (sessenta) 

minutos contados do seu efetivo início, sem levar o Caderno de Questões e o Cartão-Resposta.  
 

9- É permitido fazer anotações, cálculos, riscos e afins no Caderno de Questões.  
 

10- Após se identificar e se instalar na sala, você não poderá consultar qualquer material enquanto aguarda 
o horário de início da prova.  

 

11- Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último deles entregue o Cartão de 
Respostas.  

 

11- Assine no local indicado no Cartão-Resposta e no Caderno de Questões.  
 

12- Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas e Caderno 
de Questões.  

 

Não se esqueça de pegar seus pertences acondicionados em sala.  
 

Blumenau, 13 de março de 2022.  
 

BOA PROVA Realização: 
 

Nº de Inscrição: Nome do candidato: 
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Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder às
questões de 1 a 10.

Nesta         quinta-feira,         dia         9,         ____14h,         a         Secretaria         da
Família         (Pró-família)         faz         a         doação         de         mais         de         50
produtos,         entre         bonecas         de         panos         e         naninhas
(travesseirinhos),         ____         integrantes         do         Clube         de         Mãe         da
Hermann         Barthel,         na         Associação         de         Moradores         da         Rua
Hermann         Barthel,         no         bairro         Velha         Central.

O         objetivo         é         de         contemplar         as         crianças         em         situação         de
vulnerabilidade         social         e         que         residem         na         região         com         os
produtos         doados.         De         acordo         com         a         Pró-família,         o         próprio
Clube         de         Mãe         do         local         fará         a         entrega         ____         população,
em         um         evento         programado         para         ser         realizado         já         no
sábado,         dia         11,         ____         16h.

A         confecção         das         bonecas         de         pano         contou         com         a
participação         de         idosas         assistidas         pela         Pró-família,
incluindo         integrantes         de         Clubes         de         Mães         e         voluntárias         da
comunidade.         Além         de         ajudar         quem         precisa         de         atenção,
tem         como         objetivo         também         de         resgatar         ____         tradição
cultural         da         confecção         de         bonecas         de         pano,         que         foram
feitas         totalmente         com         materiais         recicláveis         doados         por
empresas         parceiras.         [...]

Disponível          em:          https://www.blumenau.sc.gov.br/secretarias/fundacao-pro-familia/

pro-familia/secretaria-da-famailia-faz-doaacaao-de-bonecas-de-pano-ao-clube-

de-maae-da-hermann-barthel17         Acesso         em:         07/dez/2021.         [adaptado]

Questão 01
No         trecho:         "De         acordo         com         a         Pró-família,         o         próprio
Clube         de         Mãe         do         local         fará         a         entrega...",         a         expressão
destacada         expressa:

(A) Tempo.

(B) Consequência.

(C) Conformidade.

(D) Finalidade.

(E) Concessão.

Questão 02
Se         passarmos         a         oração         "...a         Secretaria         da         Família
(Pró-família)         faz         a         doação         de         mais         de         50         produtos..."
para         a         voz         ativa,         teremos:

(A) ...a         doação         de         mais         de         50         produtos         foi         feita         pela
Secretaria         da         Família         (Pró-família)...

(B) ...a         doação         de         mais         de         50         produtos         é         feita         pela
Secretaria         da         Família         (Pró-família)...

(C) ...a         Secretaria         da         Família         (Pró-família)         está         doando
mais         de         50         produtos...

(D) ...a         doação         de         mais         de         50         produtos         está         sendo         feita
pela         Secretaria         da         Família         (Pró-família)...

(E) ...a         Secretaria         da         Família         (Pró-família)         está         fazendo         a
doação         de         mais         de         50         produtos...

Questão 03
Assinale         a         alternativa         que         preencha         correta         e
respectivamente         as         lacunas         do         texto:

(A) as         -         as         -         a         -         as         -         a

(B) às         -         as         -         à         -         às         -         a

(C) às         -         as         -         a         -         as         -         a

(D) as         -         às         -         à         -         as         -         à

(E) às         -         às         -         à         -         às         -         a

Questão 04
No         texto,         os         verbos         "residir"         e         "contar"         são,
respectivamente:

(A) Verbo         Transitivo         Indireto         -         Verbo         Transitivo         Direto

(B) Verbo         Intransitivo         -         Verbo         Transitivo         Indireto

(C) Verbo         Intransitivo         -         Verbo         Intransitivo

(D) Verbo         Transitivo         Indireto         -         Verbo         Transitivo         Indireto

(E) Verbo         Transitivo         Indireto         -         Verbo         Intransitivo

Questão 05
Analise         as         afirmativas         quanto         à         acentuação         de         algumas
palavras         retiradas         do         texto:

I."Próprio",         "família",         "voluntárias"         e         "recicláveis"         são
paroxítonas         acentuadas         por         terminarem         em         ditongo,
seguido         ou         não         de         S.

II."Além"         e         "também"         são         exemplos         de         oxítonas
acentuadas         por         terminarem         em         EM.

III."Já"         e         "fará"         são         exemplos         de         monossílabos         tônicos
acentuados         por         terminarem         em         A.

Estão         CORRETAS:

(A) Todas         as         afirmativas.

(B) Apenas         as         afirmativas         II         e         III.

(C) Apenas         a         afirmativa         II.

(D) Apenas         as         afirmativas         I         e         III.

(E) Apenas         as         afirmativas         I         e         II.

Questão 06
É         um         antônimo         possível         de         "assistidas":

(A) Ajudadas.

(B) Sozinhas.

(C) Auxiliadas.

(D) Acompanhadas.

(E) Socorridas.
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Questão 07
Em:         "...que         foram         feitas         totalmente         com         materiais
recicláveis         doados         por         empresas         parceiras.",         as         palavras
destacadas         são,         respectivamente:

(A) Advérbio         -         advérbio.

(B) Substantivo         -         verbo.

(C) Preposição         -         preposição.

(D) Conjunção         -         verbo.

(E) Pronome         relativo         -         preposição.

Questão 08
A         exemplo         de         Pró-família,         assinale         a         alternativa         que
contém         outro         prefixo         que         sempre         exige         uso         do         hífen:

(A) ultra

(B) sub

(C) anti

(D) pós

(E) co

Questão 09
No         texto,         o         verbo         "ser"         foi         usado         algumas         vezes.
Assinale         a         alternativa         em         que         o         verbo         SER         esteja
conjugado         na         terceira         pessoa         do         singular         do         futuro         do
subjuntivo:

(A) For.

(B) Seja.

(C) Será.

(D) Ser.

(E) Seria.

Questão 10
A         vírgula         usada         no         trecho         "Nesta         quinta-feira,         dia         9...         "
serviu         para         separar:

(A) Um         vocativo.

(B) Uma         explicação.

(C) O         nome         de         um         lugar         que         vem         antes         da         data.

(D) Um         aposto.

(E) Um         adjunto         adverbial.

Conhecimentos Gerais

Questão 11
Desde         o         início         da         manhã         deste         domingo         (21/11),
políticos         tucanos         credenciados         para         votar         no         primeiro
turno         das         prévias         do         partido         enfrentam         dificuldades         com
o         aplicativo         da         eleição.         De         acordo         com         o         Diretório
Estadual         do         partido         de         São         Paulo,         o         problema         atinge
cerca         de         26         mil         credenciados         (62%)         apenas         no         território
paulista.

O         pleito         teve         início         às         7h,         mas         a         partir         das         8h
começaram         os         relatos         de         instabilidade         no         app,         o         que
provocou         a         extensão         do         horário         de         votação         -         antes
previsto         das         7h         às         15h         e         agora         até         às         18h.         Mesmo         com
a         prorrogação         do         prazo,         o         problema         persiste         e         há
políticos         que         falam         em         desistir         de         registrar         o         voto.

(...)

Três         tucanos         concorrem         nas         prévias         -         o         governador         de
São         Paulo,         João         Doria,         o         governador         do         Rio         Grande         do
Sul,         Eduardo         Leite,         e         o         ex-prefeito         de         Manaus,         Arthur
Virgílio         -,         mas         a         disputa         está         acirrada         entre         os         dois
primeiros.         O         mais         votado         deve         representar         o         partido         na
eleição         para         a         Presidência         da         República         em         2022.

Disponível         em         https://ultimosegundo.ig.com.br/politica/

Assinale         a         alternativa         CORRETA         contendo         a         sigla         do
partido         acima         descrito:

(A) PT.

(B) PSDB.

(C) PP.

(D) PDT.

(E) PSB.
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Questão 12
Considere         as         afirmativas         relacionadas         ao         Estatuto         dos
Servidores         Públicos         -         LC         nº.         660/2007.         Registre         V,         para
verdadeiras,         e         F,         para         falsas:

(__)O         serviço         extraordinário         não         será         remunerado,         visto
que         esta         previsão         já         consta         inclusa         em         seu         vencimento.

(__)O         servidor         que         trabalha         em         contato         permanente         com
substâncias         perigosas         ou         com         risco         de         vida         faz         jus         ao
adicional         de         periculosidade,         que         incidirá         sobre         o         valor         do
padrão         de         seu         vencimento.

(__)O         servidor         em         gozo         de         licença         comunicará         ao         seu
chefe         imediato         o         local         onde         poderá         ser         encontrado.

Assinale         a         alternativa         com         a         sequência         CORRETA:

(A) V,         V,         V.

(B) V,         F,         V.

(C) F,         V,         F.

(D) F,         V,         V.

(E) F,         F,         F.

Questão 13
O         julgamento         de         um         caso         de         lavagem         de         dinheiro         na
Alemanha         revelou         detalhes         sobre         a         compra         de         uma
cobertura         de         luxo         em         Londres         por         uma         grande
estelionatária         de         criptomoedas.

No         podcast         "The         Missing         Cryptoqueen"         (A         Rainha         das
Criptomoedas         Desaparecida,         em         tradução         livre),
produzido         pela         BBC,         os         repórteres         Jamie         Bartlett         e         Rob
Byrne         explicam         como         a         criminosa         Ruja         Ignatova         explorou
os         serviços         de         advogados         e         gestores         de         bens         no         Reino
Unido         -         que         continuaram         a         oferecer         seus         serviços
mesmo         depois         que         ela         sumiu.         Ela         segue         desaparecida.

Disponível         em         https://www.bbc.com/portuguese/internacional-59299881

Assinale         a         alternativa         CORRETA         contendo         o         que
significa         criptomoeda:

(A) É         o         caso         de         coisas         preciosas,         como:         pedras,         metais,
especiarias         ou         obras         de         arte.

(B) É         o         objeto         metálico,         em         forma         redonda         e         achatada,
utilizado         para         pagar,         dar         ou         receber         troco.

(C) São         as         transferências         bancárias,         que         convêm,         até
mesmo,         para         limitar         as         taxas         de         rendimento         das
aplicações         financeiras.

(D) É         um         ativo         digital         criptografado         que         pode         ser         usado
como         meio         de         troca         ou         reserva         de         valor.

(E) Moeda         que         somente         tem         valor         pelo         fato         de         alguém
confiar         no         seu         préstimo,         como         meio         de         pagamento.

Questão 14
Conforme         a         Lei         Orgânica         Municipal,         assinale         a
alternativa         CORRETA.

(A) A         Lei         Orgânica         Municipal         será         emendada         mediante
proposta         da         minoria         absoluta         dos         membros         da
Câmara         Municipal.

(B) Os         Vereadores         são         obrigados         a         testemunhar,
perante         a         Câmara,         sobre         informações         recebidas         ou
prestadas         em         razão         do         exercício         do         mandato,         assim
como         sobre         as         pessoas         a         quem         confiaram         ou         de
quem         receberam         informações.

(C) É         de         competência         privativa         do         Prefeito         Municipal         a
iniciativa         das         leis         que         versem         sobre         criação         de
cargos,         empregos         e         funções         na         Administração
Pública         direta         e         autárquica         do         Município,         ou         aumento
de         sua         remuneração.

(D) O         primeiro         secretário         da         Câmara         Municipal
representa         o         Poder         Legislativo         judicial         e
extrajudicialmente.

(E) Será         admitido         aumento         da         despesa         prevista         nos
projetos         de         iniciativa         exclusiva         do         Prefeito         Municipal.

Questão 15
De         acordo         com         a         Lei         Orgânica         Municipal,         analise         as
assertivas         e         identifique         as         corretas:

I-Os         Secretários         Municipais         são         solidariamente
responsáveis,         junto         com         o         Prefeito         Municipal,         pelos         atos
que         assinarem,         ordenarem         ou         praticarem.

II-O         Estado         defenderá         o         direito         à         participação         no
resultado         da         exploração         de         petróleo         ou         gás         natural,         de
recursos         hídricos         para         fins         de         geração         de         energia         elétrica
e         de         outros         recursos         minerais         de         seu         território.

III-Os         Vereadores         são         invioláveis         por         suas         opiniões,
palavras         e         votos         no         exercício         do         mandato         e         na
circunscrição         do         Município.

É         CORRETO         o         que         se         afirma         em:

(A) I         e         III,         apenas.

(B) II,         apenas.

(C) I,         II         e         III.

(D) III,         apenas.

(E) I,         apenas.
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Questão 16
Com         sede         em         casa         construída         em         1856,         o         Museu         de
Ecologia         Fritz         Müller         conta         a         história         do         cientista         alemão
Fritz         Müller,         correspondente         de         Darwin,         e         de         sua         vida
dedicada         ao         estudo         da         fauna         e         flora         catarinense.         O
acervo         é         composto         por         animais         empalhados,         insetários,
fósseis,         ossos         de         espécies         em         extinção         da         Mata
Atlântica,         pertences         de         Fritz         Müller         e         uma         biblioteca
especializada         em         temas         ambientais.         Nos         jardins,         há
espécies         plantadas         e         estudadas         pelo         cientista.

Disponível          em:http://turismo.sc.gov.br/atividade/museus-casas-de-cultura-memoriais

-monumentos/

Este         museu         localiza-se         no         município         de:

(A) Itajaí.

(B) Blumenau.

(C) Criciúma.

(D) Florianópolis.

(E) São         José.

Questão 17
De         acordo         com         o         Plano         de         Cargos         e         Carreiras         do         Poder
Executivo         Municipal         -         LC         nº.         661/2007,         analise         as
assertivas         e         identifique         as         corretas:

I-Os         cargos         em         comissão         são         de         livre         nomeação         e
exoneração         do         Prefeito         Municipal         e         dos         Dirigentes         de
Autarquias         e         Fundações,         observada         a         legislação
específica         de         cada         entidade.

II-O         desenvolvimento         na         carreira         do         servidor         integrante
do         Grupo         Ocupacional         Especialista         dar-se-á         por         meio
das         promoções         horizontal         e         vertical         e,         dos         Grupos
Ocupacionais         Técnico,         Funcional         e         Operacional,         por
meio         da         promoção         horizontal.

III-O         servidor         que         na         época         da         avaliação         de         desempenho
estiver         exercendo         cargo         comissionado         ou         função         de
confiança         não         receberá         a         pontuação         mínima         necessária
para         concorrer         à         promoção.

É         CORRETO         o         que         se         afirma         em:

(A) I,         apenas.

(B) II         e         III,         apenas.

(C) I         e         II,         apenas.

(D) I,         II         e         III.

(E) I         e         III,         apenas.

Questão 18
Desde         1500         até         a         década         de         1970         a         população         indígena
brasileira         decresceu         acentuadamente         e         muitos         povos
foram         extintos.         O         desaparecimento         dos         povos         indígenas
passou         a         ser         visto         como         uma         contingência         histórica,         algo
a         ser         lamentado,         porém         inevitável.         No         entanto,         este
quadro         começou         a         dar         sinais         de         mudança         nas         últimas
décadas         do         século         passado.         A         partir         de         1991,         o         IBGE
incluiu         os         indígenas         no         censo         demográfico         nacional.         O
contingente         de         brasileiros         que         se         considerava         indígena
cresceu         150%         na         década         de         90.         O         ritmo         de         crescimento
foi         quase         seis         vezes         maior         que         o         da         população         em         geral.
O         percentual         de         indígenas         em         relação         à         população         total
brasileira         saltou         de         0,2%         em         1991         para         0,4%         em         2000,
totalizando         734         mil         pessoas.         Houve         um         aumento         anual
de         10,8%         da         população,         a         maior         taxa         de         crescimento
dentre         todas         as         categorias,         quando         a         média         total         de
crescimento         foi         de         1,6%.

Disponível         em         https://www.gov.br/funai/pt-br/atuacao/povos-indigenas/quem-sao

As         regiões         com         menor         número         de         indígenas         são:

(A) Norte         e         Sul.

(B) Nordeste         e         Centro-Oeste.

(C) Sudeste         e         Sul.

(D) Norte         e         Nordeste.

(E) Centro-Oeste         e         Sudeste.

Questão 19
As         fronteiras         são         formas         político-administrativas
estabelecidas         para         delimitar         onde         um         território         tem         seu
fim         e         se         inicia         outro,         geralmente         aplicados         a         países,
utilizada         para         definir         até         onde         uma         soberania         política
pode         exercer         seu         poder.         Elas         podem         ser         consideradas
Fronteiras         Terrestres         quando         esse         limite         entre         dois         ou
mais         territórios         se         encontra         em         solo         ou         rios,         ou
Fronteiras         Marítimas         quando         o         limite         do         território         se
encontra         com         um         oceano         ou         mar.

O         Brasil         é         considerado         o         quinto         maior         país         do         mundo         em
dimensão         territorial,         tendo         uma         área         de
aproximadamente         8.515.767,049         km².         O         país         está
localizado         no         continente         americano         e         no         subcontinente
da         América         do         Sul.

Disponível         em         https://www.infoescola.com/geografia/fronteiras-do-brasil/

Neste         sentido,         o         Brasil         faz         fronteira         com         quantos         países?

(A) 07         países.

(B) 12         países.

(C) 02         países.

(D) 10         países.

(E) 05         países.
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Questão 20
Conforme         a         Estrutura         Administrativa         do         Município         -         LC
nº.         1.234/2019,         assinale         a         alternativa         CORRETA.

Compete         à         Secretaria         Municipal         de         Administração:

(A) Planejar,         programar,         projetar,         executar,         fiscalizar,
controlar         e         conservar         obras         de         estabilização         de
encostas.

(B) Elaborar,         acompanhar         e         controlar         a         execução         do
orçamento         municipal.

(C) A         guarda         e         a         movimentação         de         numerário         e         demais
valores         municipais.

(D) Executar         as         atividades         relativas         ao         recrutamento         e
seleção,         ao         treinamento,         ao         regime         jurídico,         aos
controles         funcionais         e         as         demais         atividades         de
pessoal.

(E) Desenvolver         e         coordenar         os         serviços         de         imprensa,
relações         públicas         e         publicidade         das         atividades
governamentais.

Conhecimentos Específicos

Questão 21
O         servidor         público         que         preza         por         uma         postura         ética         é
aquele         que         tem         entre         posturas         a         de:

(A) Zelar         melhoria         do         exercício         de         suas         funções,         tendo
por         escopo         a         realização         do         bem         comum.

(B) Tratar         com         apatia         os         usuários         dos         serviços         públicos.

(C) Ausentar-se         do         serviço,         na         certeza         de         que         sua
ausência         não         causará         danos         ao         trabalho         ordenado.

(D) Omitir         a         seus         superiores         todo         e         qualquer         ato         ou         fato
contrário         ao         interesse         público,         exigindo         as
providências         cabíveis.

(E) Apresentar-se         ao         trabalho         com         vestimentas
adequadas         ao         seu         gosto         pessoal,         independente         de
serem         julgadas         apropriadas         ou         não.

Questão 22
Nos         dias         atuais,         os         conhecimentos         técnicos         não         são         o
único         fator         a         ser         levado         em         consideração         para         se
classificar         um         profissional         como         bom         ou         eficiente,         pois,
além         de         saber         exercer         sua         função,         é         preciso         que         ele
saiba         manter         boas         relações         com         seus         pares,         para         a
harmonia         do         ambiente         e         para         o         bom         desenvolvimento
das         tarefas         em         equipe.         Assim,         podemos         citar         como         uma
habilidade         essencial         para         aqueles         que         almejam         alcançar
esse         lugar:

(A) A         apatia.

(B) A         inteligência         emocional.

(C) A         autossuficiência.

(D) O         individualismo.

(E) A         capacidade         de         agir         de         forma         autônoma.

Conhecimento Específico

Questão 23
A         redação         oficial         é         elaborada         sempre         em         nome         do
serviço         público         e         sempre         em         atendimento         ao         interesse
geral         dos         cidadãos.         Sendo         assim,         os         assuntos         objetos
dos         expedientes         oficiais         não         devem         ser         tratados         de         outra
forma         que         não         a         estritamente         impessoal.

Com         relação         à         correspondência         oficial,         analise         as
afirmativas:

I-A         redação         oficial         deve         ser         isenta         da         interferência         da
individualidade         de         quem         a         elabora.

II-A         concisão,         a         clareza,         a         objetividade         e         a         formalidade
de         que         nos         valemos         para         elaborar         os         expedientes
oficiais         contribuem,         ainda,         para         que         seja         alcançada         a
necessária         impessoalidade.

III-O         tratamento         impessoal         que         deve         ser         dado         aos
assuntos         que         constam         das         comunicações         oficiais
decorre         da         presença         de         impressões         individuais         de         quem
comunica,         da         impessoalidade         de         quem         recebe         a
comunicação         e         do         caráter         pessoal         do         próprio         assunto
tratado.

IV-A         impessoalidade         decorre         de         princípio         constitucional         e
seu         significado         remete         a         dois         aspectos:         o         primeiro         é         a
obrigatoriedade         de         que         a         administração         pública         proceda
de         modo         a         não         privilegiar         ou         prejudicar         ninguém,         de         que
o         seu         norte         seja,         sempre,         o         interesse         público,         o         segundo,
a         abstração         da         pessoalidade         dos         atos         administrativos,
pois,         apesar         da         ação         administrativa         ser         exercida         por
intermédio         de         seus         servidores,         é         resultado         tão-somente
da         vontade         estatal.

Estão         CORRETAS         as         afirmativas:

(A) I,         II,         III         e         IV.

(B) I,         II         e         IV,         apenas.

(C) II         e         IV,         apenas.

(D) III         e         IV,         apenas.

(E) I         e         III,         apenas.

Questão 24
O         atributo         pelo         qual         o         ato         administrativo         deve
corresponder         a         figuras         previamente         definidas         pela         lei
como         aptas         a         produzir         determinados         efeitos,         é
denominado:

(A) Autoexecutoriedade.

(B) Imperatividade.

(C) Tipicidade.

(D) Presunção         de         veracidade.

(E) Presunção         de         legitimidade.
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Questão 25
Um         fluxograma         é         um         recurso         visual         utilizado         para
aumentar         a         eficiência         dos         processos.         O         símbolo         de         uma
caixa         retangular         em         um         fluxograma         de         processo
significa:

(A) Evento         final.

(B) Evento         inicial.

(C) Tarefas.

(D) Espera.

(E) Conexão.

Questão 26
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
será         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.

Nesse         sentido,         em         igualdade         de         condições,         como         critério
de         desempate,         será         assegurada         preferência,
sucessivamente,         aos         bens         e         serviços:

(A) Que         gere         arrecadação         de         tributos         federais,         estaduais
e         municipais.

(B) Produzidos         ou         prestados         por         empresas         que         invistam
em         pesquisa         e         no         desenvolvimento         de         tecnologia         no
País.

(C) Produzidos         ou         prestados         fora         do         País.

(D) Que         gere         emprego         e         renda.

(E) De         inovação         tecnológica         realizados         fora         do         País.

Questão 27
Analise         as         afirmativas:

Um         sistema         de         informação         organizacional         tem         como
finalidade         atender         aos         seguintes         objetivos:

I-Atingir         a         excelência         operacional.

II-Desenvolver         novos         produtos         e         serviços.

III-Melhorar         a         qualidade         das         decisões         gerenciais.

IV-Aprimorar         o         relacionamento         com         os         clientes.

V-Assegurar         a         sustentabilidade         do         negócio.

Estão         CORRETAS         as         afirmativas:

(A) I,         II,         III,         IV         e         V.

(B) II         e         IV,         apenas.

(C) I,         II,         III         e         V,         apenas.

(D) IV         e         V,         apenas.

(E) I,         III,         IV         e         V,         apenas.

Questão 28
O         protocolo         compreende         um         conjunto         de         operações         que
possibilita         o         controle         do         fluxo         documental         (local         por         onde
passa         os         documentos         no         órgão/instituição)         viabilizando         a
sua         recuperação         e         o         acesso         à         informação.         Após         o
registro,         os         documentos         são:

(A) Ordenados.

(B) Classificados.

(C) Expedidos.

(D) Protocolados.

(E) Autuados.

Questão 29
É         o         princípio         da         administração         pública         que         consagra         o
dever         administrativo         de         manter         a         transparência         em         seus
comportamentos.

A         característica         acima         se         refere         ao         Princípio         da:

(A) Razoabilidade.

(B) Publicidade.

(C) Proporcionalidade.

(D) Soberania.

(E) Eficácia.
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Questão 30
Com         relação         às         funções         administrativas,         PODC
(Planejamento,         Organização,         Direção         e         Controle),
marque         a         alternativa         CORRETA:

(A) A         função         de         organização         é         a         tomada         de         decisões,
faz         acontecer,         dinamizar,         exige         muito         da         habilidade
humana         do         profissional         pela         área         relacionada.

(B) A         função         controle         é         a         atividade         responsável         por
delinear         a         utilização         de         recursos         em         prol         do         alcance
de         um         determinado         objetivo         comum.

(C) A         função         de         planejamento         compreende         várias         fases,
como         a         elaboração         dos         níveis         hierárquicos         e
definição         das         estruturas         organizacionais.

(D) A         função         planejamento         define         objetivos         e         decide
sobre         os         recursos         e         tarefas         necessários         para
alcançá-los         adequadamente.

(E) A         função         direção         é         ligada         ao         planejamento,         nesta
função         devem         ser         avaliados         os         progressos         da
empresa         em         seus         objetivos         e         feitas         as         devidas
correções         para         garantir         que         os         resultados         sejam
satisfatórios.

Questão 31
Complete         a         lacuna:

"A         função         de         organizar         compreende         várias         fases,         como         a
elaboração         dos         níveis         hierárquicos         e         definição         das
estruturas         organizacionais.         Pode         ser         definida         como         a
ordenação         dos         recursos         materiais         e         recursos         humanos
visando         atingir         os         objetivos         estabelecidos,         o
____________         da         empresa         é         definido         nessa         função
administrativa,         este         serve         para         representação         da
estrutura         da         empresa,         estrutura         departamental,         deixando
claro         os         níveis         hierárquicos."

A         alternativa         que         completa         a         lacuna         corretamente         é:

(A) diagrama

(B) mapeamento

(C) brainstorming

(D) organograma

(E) planejamento

Questão 32
Constitui         um         tipo         de         licitação         a         de:

(A) Concorrência.

(B) Leilão.

(C) Maior         lance         ou         oferta.

(D) Convite.

(E) Concurso.

Questão 33
Sem         uma         classificação         de         materiais         bem         definida,         seria
quase         impossível         administrar         estoques.         Das         etapas         da
classificação         de         materiais,         a         catalogação         implica:

(A) Arrolamento         de         todos         os         itens         de         material         existentes
em         estoque,         permitindo         uma         ideia         geral         do         conjunto.

(B) Estabelecimento         de         normas         técnicas         para         os         itens         de
material         em         si,         ou         para         seu         emprego         com         segurança.

(C) Descrição         minuciosa         do         material,         possibilitando         sua
individualização         em         uma         linguagem         familiar         ao
mercado.

(D) Atribuição         de         uma         série         de         números         e/ou         letras         a
cada         item         de         material,         de         forma         que         essa
informação,         compilada         em         um         único         código,
represente         as         características         do         item.

(E) Redução         da         diversidade         de         itens         de         material         em
estoque         que         se         destinam         a         um         mesmo         fim.

Questão 34
O         conjunto         orgânico         corresponde         à         Administração
Pública         direta         e         indireta         dos         três         poderes.         Assinale         a
alternativa         que         indica         um         órgão         público         autônomo         dentro
da         Administração         Pública         do         Brasil:

(A) Seções         de         Atendimento         ao         Público.

(B) Portarias.

(C) Congresso         Nacional.

(D) Gabinetes.

(E) Ministérios         de         Governo.

Questão 35
As         organizações         têm         sido         estruturadas         de         acordo         com         as
funções         exercidas         pelos         seus         respectivos         órgãos         e         do
relacionamento         hierárquico         e         funcional         entre         eles.         É
considerado         uma         característica         da         organização         linear:

(A) Comunicação         rápida         e         sem         distorções.

(B) Tendência         à         facilidade         e         prontidão.

(C) Favorece         o         espírito         de         cooperação         e         equipe.

(D) Mais         complexa         e         onerosa.

(E) Facilita         a         unidade         de         mando         e         disciplina         (disciplina
rígida).

Questão 36
Métodos         de         Arquivamento         são         as         diversas         maneiras
utilizadas         para         colocar         documentos         em         ordem         num
arquivo.         O         método         de         arquivo         em         que         o         elemento
considerado         é         o         assunto         em         ordem         alfabética         é
denominado:

(A) Duplex.

(B) Mnemônico.

(C) Ideográfico.

(D) Soundex.

(E) Padronizado         variadex.

AGENTE ADMINISTRATIVO - 1 8



Questão 37
Arquivo:         trata-se         do         conjunto         organizado         de         documentos
produzidos         ou         recebidos         pela         instituição         ao         longo         de
suas         atividades.         Sua         finalidade         é         organizar         os
documentos         e         facilitar         o         acesso         a         eles.

Ao         encontro         disso,         assinale         a         alternativa         que         apresenta
um         tipo         de         arquivo,         classificado         quanto         à         natureza         dos
documentos:

(A) Intermediários.

(B) Correntes.

(C) Especiais.

(D) Primários.

(E) Permanentes.

Questão 38
O         direito         da         Administração         de         anular         os         atos
administrativos         de         que         decorram         efeitos         favoráveis         para
os         destinatários         decai         em:

(A) Seis         anos,         contados         da         data         em         que         foram
praticados,         salvo         comprovada         má-fé.

(B) Dois         anos,         contados         da         data         em         que         foram
praticados,         salvo         comprovada         má-fé.

(C) Dois         anos,         contados         da         data         em         que         foram
praticados,         salvo         comprovada         boa-fé.

(D) Cinco         anos,         contados         da         data         em         que         foram
praticados,         salvo         comprovada         má-fé.

(E) Três         anos,         contados         da         data         em         que         foram
praticados,         salvo         comprovada         boa-fé.

Questão 39
Analise         as         afirmativas:

I-Classificação.

II-Distribuição.

III-Controle         da         tramitação.

IV-Expedição         de         documentos.

São         atividades         inerentes         aos         serviços         de         protocolo,         as
afirmativas         indicadas         pela         alternativa:

(A) I         e         II.

(B) III         e         IV.

(C) I,         II         e         III.

(D) I,         II,         III         e         IV.

(E) IV.

Questão 40
Quanto         à         sua         formação,         é         o         ato         administrativo         que         nasce
por         meio         da         manifestação         da         vontade         de         um         órgão
(unipessoal         ou         colegiado)         ou         agente         da         Administração:

(A) Ato         inexistente.

(B) Ato         composto.

(C) Ato         complexo.

(D) Ato         geral.

(E) Ato         simples.
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FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS  
 
 
 

Questões RESPOSTAS 

01 A B C D E 

02 A B C D E 

03 A B C D E 

04 A B C D E 

05 A B C D E 

06 A B C D E 

07 A B C D E 

08 A B C D E 

09 A B C D E 

10 A B C D E 

11 A B C D E 

12 A B C D E 

13 A B C D E 

14 A B C D E 

15 A B C D E 

16 A B C D E 

17 A B C D E 

18 A B C D E 

19 A B C D E 

20 A B C D E 

 

Questões RESPOSTAS 

21 A B C D E 

22 A B C D E 

23 A B C D E 

24 A B C D E 

25 A B C D E 

26 A B C D E 

27 A B C D E 

28 A B C D E 

29 A B C D E 

30 A B C D E 

31 A B C D E 

32 A B C D E 

33 A B C D E 

34 A B C D E 

35 A B C D E 

36 A B C D E 

37 A B C D E 

38 A B C D E 

39 A B C D E 

40 A B C D E 

 
 

 
INFORMAÇÕES  

 
O inteiro teor da prova e o gabarito preliminar da Prova Objetiva serão divulgados até às 20h do dia 

14 de março de 2022, no endereço eletrônico http://concursos.furb.br/, link Prefeitura Municipal de 

Blumenau - Concurso Público - Edital N. 002/2021.  

 

 
 
 

Blumenau, 13 de março de 2022. 
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