
 

 ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE TREZE TILIAS 

CONCURSO PÚBLICO  
Edital nº 001/2017, de 01 de novembro de 2017.  

 
   

CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO 

CANDIDATO (A): ______________________________________________ 

 

FICA TERMINANTEMENTE PROIBIDO AOS CANDIDATOS: 

 

✓ Comunicar-se com outros candidatos.  

✓ Fazer qualquer tipo de consulta ou uso de equipamentos eletrônicos.  

✓ Sair com material referente à prova.  

✓ Ausentar-se do local da prova sem o acompanhamento de um fiscal.  

 
ORIENTAÇÕES IMPORTANTES 
 
01 - Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha.  
02 - Verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas, 
numeração errada, etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e trocará o seu 
caderno.  
03 - Cada questão do tipo MÚLTIPLA ESCOLHA tem 4 (quatro) alternativas (A - B - C – D). 
Apenas 01 (uma) resposta é correta. Não marque mais de uma resposta para a mesma questão, 
nem deixe nenhuma delas sem resposta. Se isso acontecer, a questão será anulada.  
04 - Para marcar as respostas definitivas no seu CARTÃO RESPOSTA do tipo MÚLTIPLA 
ESCOLHA, use caneta esferográfica com tinta preta. NÃO utilize caneta com tinta vermelha ou 
lápis.  
05 - Ao receber o CARTÃO RESPOSTA preencha-o corretamente.  
06 - Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em 
hipótese alguma.  
07 - Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA 
ASSINATURA, A SUA PROVA SERÁ ANULADA.  
08 – 40 minutos após o início das provas, você poderá retirar-se da sala SEM LEVAR ESTE 
CADERNO.  
09 - Em nenhuma hipótese, o candidato poderá levar o Caderno de Provas e/ou o Cartão de 
Resposta.  
10 - No encerramento das provas, há necessidade de pelo menos três candidatos presentes na 
sala. Isso faz parte das normas para transparência na fiscalização do Concurso.  
11. A duração da prova será de Quatro Horas . 
 
Anote aqui seu 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.  



 



01. “Miar” e “convir” são exemplos de verbos: 

a) Verbos defectivos unipessoais. 

b) Verbos abundantes. 

c) Verbos pronominais essenciais. 

d) Verbos pronominais acidentais. 
 
02. Não é uma classificação de preposição: 

a) Preposições simples essenciais. 

b) Preposições simples acidentais. 

c) Preposições compostas ou locuções 
prepositivas. 

d) Preposições anômalas. 
 
03. Corresponde a antônimos: 

a) Gracejo – Chalaça. 

b) Deletério – Benéfico. 

c) Esmalte – Ornamento. 

d) Fechar – Cerrar. 
 
04. Em qual das alternativas o sinal que indica 

crase é de uso facultativo: 

a) Prefiro bife à milanesa. 

b) Dirijo-me a casa. 

c) Fui a Europa. 

d) Volto às duas horas. 
 
05. Em qual das alternativas a frase está 

ortograficamente correta? 

a) A seringa medicamentosa mostrou-se 
obsoleta em caso de convulsão. 

b) A seringa medicamentoza mostrou-se 
obesoleta de convussão. 

c) A ceringa medicamentoza mostrou-se 
obisoleta de convulção. 

d) A ceringa medicamentosa mostrou-se 
obisoleta de convusão. 

 
06. A medida do comprimento de uma quadra 
qualquer é 5 metros maior que sua largura. 
Sabendo que a soma de todos os lados é de 
42 metros, qual é a medida de seu 
comprimento e sua largura? 
 

a) 9 e 14 metros. 

b) 5 e 10 metros. 

c) 10 e 15 metros. 

d) 8 e 13 metros. 
 
07. Em um trajeto de 8 metros de 
comprimento, um ciclista consegue realizar 
todo o percurso em 30 minutos. Quanto 
tempo ele levará para percorrer 44 metros? 
 

a) 165 minutos. 

b) 115 minutos. 

c) 130 minutos. 

d) 150 minutos. 
 

08. Em um recipiente fechado com 40 bolas, 
sendo 15 bolas amarelas, 10 bolas azuis, 10 
bolas brancas e 5 bolas pretas. Qual é a 
probabilidade, em valor percentual, de serem 
retiradas uma bola amarela e uma bola 
branca, sabendo que não houve reposição 
das bolas? 

a) 25%. 

b) 9,6%. 

c) 37,6%. 

d) 12%. 
 
09. Uma caixa d’água com 2,75 metros 
cúbicos de capacidade possui quantos litros? 

a) 27,5 litros. 

b) 275 litros. 

c) 2.750 litros. 

d) 27.500 litros. 
 
10. Fabiana decidiu presentear suas filhas, 
Mariana e Evelin, com o valor de R$ 400,00. 
Porém o valor será dividido em grandezas 
inversamente proporcionais a quantidade de 
notas insuficientes que cada uma obteve 
durante todo o ano letivo. Mariana obteve 6 
(seis) notas e Evelin obteve 9 (nove), portanto 
o valor que cada filha receberá será de: 
 

a) R$ 190,00 e R$ 210,00. 

b) R$ 150,00 e R$ 250,00. 

c) R$ 140,00 e R$ 260,00. 

d) R$ 160,00 e R$ 240,00. 
 

11. Analise as assertivas abaixo e indique 
a correta. De acordo com o que 
expressamente prevê o artigo 12 da Lei 
Orgânica Municipal de Treze Tílias/SC, é 
vedado ao Município:  

 
I- estabelecer cultos religiosos ou 

igrejas, subvencioná-las, embaraçar-
lhes o funcionamento ou manter, com 
eles ou seus representantes, relações 
de dependência ou aliança, 
ressalvada, na forma da lei, e 
colaboração de interesse público; 
 

II- recusar fé aos documentos públicos; 
 

III- criar distinções entre brasileiros ou 
preferências entre si; 

 

IV- subvencionar ou auxiliar, de qualquer 
forma, com recursos públicos, quer 
seja pela imprensa, rádio, televisão, 
serviço de alto falante, cartazes, 
anúncios ou outro meio de 
comunicação, propaganda político - 
partidária ou a que se destinar a 



campanhas ou objetivos estranhos à 
administração e ao interesse público. 

 
Está(ão) correta(s): 

 
a) Apenas as afirmativas III e IV; 
b) Apenas as afirmativas II e III e IV; 
c) Apenas as afirmativas I, II e III; 
d) Todas as afirmativas; 

 
12. No que se refere à estabilidade do 
Servidor Público Concursado, de acordo 
com o que prevê o parágrafo primeiro do 
art.16 da Lei Orgânica do Município, 
aponte a alternativa incorreta. 
 

“São estáveis após três anos do efetivo exercício, 
os servidores nomeados em virtude de concurso 
público. O servidor público estável só perderá o 
cargo”:   
 

a) em virtude de sentença judicial transitada 
em julgado; 

b) mediante processo administrativo em que 
lhe seja assegurada ampla defesa; 

c) mediante procedimento de avaliação 
periódica de desempenho, na forma de lei 
complementar, assegurada ampla defesa.  

d) mediante processo administrativo que 
apure falha grave na prestação do serviço 
público, sendo prescindível a observância 
da garantia da ampla defesa se assim 
decidir o Chefe do Executivo. 

 
13.  De acordo com as disposições 
expressamente constantes no art. 135 da 
Lei Complementar nº. 40/2011 (Estatuto 
dos Servidores Públicos da Administração 
direta, autárquica e fundacional do 
Município de Treze Tílias), assinale a 
alternativa correta: 

 
Conceder-se-á licença: 

 
I- à gestante, à lactante, à adotante e à 

paternidade;  
II- Como prêmio à assiduidade  
III- para exercício de mandato classista;

  
IV- para trato de assuntos particulares;

  
Está(ão) correta(s): 
 

a) Apena a afirmativa I; 
b) Apenas as afirmativas I e II e III; 
c) Apenas as afirmativas I, III e IV; 
d) Todas as afirmativas; 

 
14- De acordo com o art. 181 da Lei 
Complementar nº. 40/2011 (Estatuto dos 

Servidores Públicos da Administração direta, 
autárquica e fundacional do Município de 
Treze Tílias), são penalidades disciplinares, 
afora:  
 
a) advertência; 
b) suspensão; 
c) demissão; 
d) destituição. 
 
15 - Assinale a alternativa incorreta. Sem 
qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-
se do serviço:  
 
a)  por um dia a cada 12 (doze meses), para a 
doação de sangue;  
b) para participação em júri, eleições e outras 
obrigações legais.  
c)  por oito dias consecutivos, em virtude de 
casamento;  
d) por oito dias consecutivos, em virtude de 
falecimento do cônjuge, companheiro, pais, 
madrasta ou padrasto, filhos enteados ou irmãos; 

 
16. Este princípio proíbe qualquer forma de 
promoção pessoal de agentes e autoridades 
em cima de feitos, obras ou serviços públicos. 
Não pode o nome da autoridade ser vinculado 
ao da Administração Pública como 
responsável pelos feitos e obras públicas. 
Trata-se do: 
 

a) Princípio da Razoabilidade.  
b) Princípio da Autotutela. 
c) Princípio da Continuidade. 
d) Princípio da Impessoalidade. 

 
17.  É a modalidade de comunicação entre 
unidades administrativas de um mesmo 
órgão, que podem estar hierarquicamente em 
mesmo nível ou em nível diferente. Trata-se, 
portanto, de uma forma de comunicação 
eminentemente interna, chamada de: 
 

a) Jurisprudência.  
b) Ofício.  
c) Aviso. 
d) Memorando. 

 
18. É um procedimento administrativo, prévio 
à contratação, que visa a escolher a proposta 
mais vantajosa para a Administração, com 
base em parâmetros antecipadamente 
definidos. Trata-se da: 
 

a) Condenação.  
b) Jurisdição.  
c) Emancipação.  
d) Licitação.  

 



19. A Lei de Responsabilidade Fiscal se apoia 
em quatro pilares, são eles, exceto: 
 

I- Planejamento; 
II- Transparência; 
III- Leviandade;  
IV- Controle; 
V- Responsabilização; 
 

a) I, II, III e IV.  
b) I, II, IV e V.  
c) II, III, IV e V.  
d) I, III, IV e V.  

 
20. É o somatório das receitas tributárias de 
um Governo, referentes a contribuições, 
patrimoniais, industriais, agropecuárias e de 
serviços, deduzidos os valores das 
transferências constitucionais. Trata-se da: 
 

a) Receita vigente privada.  
b) Receita apurada sólida.  
c) Receita reservada privada.  
d) Receita corrente líquida. 

 
21. Segundo o Manual de Redação da 
Presidência da República, analise o trecho e 
assinale a alternativa que completa 
corretamente a lacuna: 
 
 A _________ é um ato normativo primário e 
contém, em regra, normas gerais e abstratas. 
Embora as leis sejam definidas, normalmente, 
pela generalidade e abstração ("lei material"), 
estas contêm, não raramente, normas singulares 
("lei formal" ou "ato normativo de efeitos 
concretos"). 
 

a) Medida Provisória. 
b) Lei Delegada. 
c) Lei Complementar. 
d) Lei ordinária. 

 
22. De acordo com a posição estatal, Órgãos 
Independentes: 
 

a) São meros órgãos de execução, como o 
Depto. de Almoxarifado. 

b) Não possui independência, nem 
autonomia, mas possui certo poder de 
decisão.  

c) Não é totalmente independente, mas goza 
de grande autonomia para o exercício de 
suas atribuições. 

d) Está no topo da estrutura hierárquica e, 
portanto, não se submete à subordinação 
de ninguém.  

 
23. O conceito legal de Poder de Polícia vem 
trazido pelo art. 78 do CTN, segundo o qual: 

“Considera-se poder de polícia atividade da 
administração pública que, limitando ou 
disciplinando direito, interesse ou liberdade, 
regula a prática de ato ou abstenção de fato, em 
razão de interesse público concernente à 
segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à 
disciplina da produção e do mercado, ao 
exercício de atividades econômicas dependentes 
de concessão ou autorização do Poder Público, à 
tranquilidade pública ou ao respeito à 
propriedade e aos direitos individuais ou 
coletivos”.  O Poder de Polícia tem por 
fundamento o princípio da: 
 

a) Entidade Legal. 
b) Supremacia do Interesse Público. 
c) Atualização Monetária.  
d) Oportunidade.  

 
24. É a modalidade de licitação entre 
interessados do ramo pertinente ao seu 
objeto, cadastrados ou não, escolhidos e 
convidados em número mínimo de três:  

a) Concorrência.  
b) Tomada de preços.  
c) Carta Magna.  
d) Convite.  

 
25. Analise o trecho e assinale a alternativa 
que completa corretamente a lacuna: 
 
A Administração possui a possibilidade de rever 
os seus atos com o objetivo de adequá-los à 
realidade fática em que postos. Pelo princípio da 
__________ a Administração pode anular seus 
próprios atos quando ilegais, ou revogá-los com 
base em critérios de conveniência e 
oportunidade. 
 

a) Bagatela. 
b) Irretroatividade. 
c) Autotutela. 
d) Fragmentariedade. 

 
26. São de uso consagrado “Vossa 
Excelência” para as seguintes autoridades do 
Poder Legislativo, exceto: 
 

a) Deputados Federais. 
b) Ministros do Tribunal de Contas da União. 
c) Ministros de Estado. 
d) Conselheiros dos Tribunais de Contas 

Estaduais. 
 
27. Analise o trecho e assinale a alternativa 
que completa corretamente a lacuna: 
 
Conforme disposto no art. 62, da Constituição 
Federal, trata-se a medida provisória de uma 
forma excepcional, colocada à disposição do 



________, para disciplinar certos assuntos, 
sendo que a lei seria a via normal para sua 
regulação. 
 

a) Juiz de Primeira Estância.  
b) Senador Federal.  
c) Deputado Estadual.  
d) Presidente da República. 

 
28. O poder de polícia administrativa tem 
atributos específicos e peculiares ao seu 
exercício, os quais são, exceto: 

a) Coercibilidade. 
b) Auto-executoriedade.  
c) Ilegalidade.  
d) Discricionariedade.  

 
29. É a modalidade de licitação entre quaisquer 
interessados para a venda de bens móveis 
inservíveis para a administração ou de produtos 
legalmente apreendidos ou penhorados, ou para 
a alienação de bens imóveis cuja aquisição haja 
derivado de procedimentos judiciais ou de dação 
em pagamento, a quem oferecer o maior lance, 
igual ou superior ao valor da avaliação. Trata-se 
do: 
 

a) Empréstimo.  
b) Concurso.  
c) Leilão.  
d) Pregão. 

 
30. Responda (V) verdadeiro ou (F) falso. São 
características dos Atos Administrativos: 
 
(__) Imperatividade 
(__) Tipicidade; 
(__) Informalidade.  
 

a) V-V-F. 
b) F-V-V. 
c) V-V-V.  
d) V-F-V. 

 


