
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGENTE DE PATRIMÔNIO 

MATEMÁTICA 

01) As afirmações abaixo se referem a transformações 
de medidas de ângulos: 

I – 120 graus correspondem a 
2𝜋

3
 . 

II – 
3𝜋

5
 correspondem a 108°. 

III – 180° correspondem a 
𝜋

2
. 

A alternativa que contém as afirmações corretas é: 
a) Apenas a III. 
b) Apenas II e III. 
c) Apenas I e II. 
d) Apenas I e III. 
e) Todas estão corretas. 
 
02) Dada uma função definida por f(x) = x2 – 4x + 7, o 
conjunto formado pelos valores de f(-1), f(0) e f(1) será 
dado por: 
a) {10, 7, 4}. 
b) {12, 7, 4}. 
c) {10, 7, 10}. 
d) {11, 7, 4}. 
e) {11, 7, -4}. 
 
03) Observando a sequência numérica 2,5,9,14,20,... e 
sabendo que ela manterá a mesma ordem estabelecida, 
o 10º termo será: 
a) 44. 
b) 48. 
c) 54. 
d) 60. 
e) 65. 
 
04) 1,3 hectômetros somados a 2,07 decâmetros 
correspondem a: 
a) 220 metros. 
b) 213,7 metros 
c) 150,7 metros. 
d) 132,07 metros. 
e) 33,7 metros. 
 
05) O conjunto solução da equação x2  + 3x -10 = 0 é 
dado por: 
a) S = {-5; 2}. 
b) S = {Ø}. 
c) S = {5; -2}. 
d) S = {-2; -5}. 
e) S = {2}. 
 
06) Dada a progressão aritmética (-32, -25, -18, ...), o 
termo a10 será: 
a) 31. 
b) 30. 
c) 29. 
d) 28. 
e) 27. 
 
07) O valor de x na inequação 5x + 450 > 210 + 5x é: 

a) x > 220. 
b) x > 210. 
c) x < -210. 
d) x < 80. 
e) x > 80. 
 
08) Leia as afirmações abaixo e assinale a alternativa 
correta: 
I - O conjunto dos números reais é formado somente pelo 
conjunto dos números racionais e naturais. 

II - √3 é um número irracional. 
III – 3,141414... é um número racional. 
a) V, F, V. 

b) F, V, V. 
c) F, V, F. 
d) V, V, F. 
e) V, F, F. 
 
09)  A tabela abaixo representa a idade dos 10 primeiros 
inscritos em um concurso de determinada prefeitura. 
 

22 25 24 22 28 26 27 24 22 30 

 
A moda e a mediana desses 10 valores correspondem a: 
a) 22 e 25. 
b) 25 e 27. 
c) 22 e 22,5. 
d) 22 e 27. 
e) 27 e 22. 
 

10) Considerando a matriz A = [
1 2
0 1

] e B = [
4 1
2 0

], o 

resultado de A x B será: 

a) [
8 1
2 0

]. 

b) [
4 2
0 0

]. 

c) [
8 3
2 1

]. 

d) [
4 1
0 2

]. 

e) [
1 1
0 0

]. 

 
 

PORTUGUÊS 

 
11) Analise as orações: 
I- Segundo nosso acordo, tudo foi realizado. 
II- Assim que acordei, pulei da cama. 
III- Chorou tanto que suas lágrimas secaram. 
A sequência correta quanto à oração subordinada 
adverbial é: 
a) Conformativa, temporal, causal. 
b) Conformativa, condicional, causal. 
c) Concessiva, condicional, temporal. 
d) Proporcional, temporal, consecutiva. 
e) Comparativa, conformativa, condicional. 
 
12) Em: “Gosto de gostar de você”, o termo em destaque 

é: 
a) Objeto direto. 
b) Objeto indireto. 
c) Sujeito. 
d) Complemento Nominal. 
e) Predicativo do Sujeito. 
 
13) Em: “Dei-lhe um forte abraço”, o termo em destaque 

é: 
a) Objeto direto. 
b) Objeto indireto. 
c) Sujeito. 
d) Complemento Nominal. 
e) Predicativo do Sujeito. 
 
14) Em: “Meus heróis morreram de overdose...”, o termo 

em destaque é: 
a) Adjunto adnominal. 
b) Adjunto adverbial. 
c) Predicativo do Sujeito. 
d) Complemento nominal. 
e) Vocativo. 
 
15) Em: “Na Serra Catarinense, a neblina foi forte”. O 

termo em destaque é: 
a) Adjunto adnominal. 
b) Adjunto adverbial. 
c) Predicativo do Sujeito. 



d) Complemento nominal. 
e) Vocativo. 
 
16) Em: “Chovia incessantemente”, temos: 
a) Sujeito simples. 
b) Sujeito elíptico. 
c) Sujeito indeterminado. 
d) Oração sem sujeito. 
e) N.D.A. 
 
17) Analise as orações: 
I- Te quero tanto... 
II- Conta-me os teus segredos. 
III- Não me venha com conversa fiada! 
Quanto à colocação pronominal, a alternativa correta é: 
a) Apenas a I. 
b) I e II. 
c) Apenas a II. 
d) II e III. 
e) Apenas a III. 
 
18) Analise as orações: 
I- Aqui fala-se polonês. 
II- Pede-se contribuição voluntária. 
III- Você se tornará um grande homem. 
Quanto à colocação pronominal, a alternativa incorreta é: 
a) Apenas a I. 
b) I e II. 
c) Apenas a II. 
d) II e III. 
e) Apenas a III. 
 
19) Analise as orações: 
I- Não te preocupes comigo.  
II- Isso me faz acreditar no ser humano. 
III- Falaram-me sobre suas andanças. 
Não ocorre próclise em: 
a) Apenas a I. 
b) I e II. 
c) Apenas a II. 
d) II e III. 
e) Apenas a III. 
 
20) Analise as orações: 
I- Nada me fará desistir de ti. 
II- Tudo se perdeu. 
III- Ele se alistou assim que teve idade. 
Quanto à colocação pronominal, a alternativa correta é: 
a) Apenas a I. 
b) I e II. 
c) II e III. 
d) Todas estão corretas. 
e) N.D.A. 
 
 

CONEHCIMENTOS ESPECÍFICOS 

21) Em se tratando de compras no setor público, é 
correto afirmar: 
a) Nenhuma compra será feita sem a adequada 
caracterização de seu objeto e indicação dos recursos 
orçamentários para seu pagamento, sob pena de 
nulidade do ato e responsabilidade de quem lhe tiver 
dado causa. 
b) Toda compra deverá ser feita mediante caracterização 
adequada de seu objeto, não sendo necessária a 
indicação de recursos orçamentários, e sim possuir 
disponibilidade financeira, sob pena de nulidade do ato e 
responsabilidade de quem lhe tiver dado causa. 
c) Nem todas as compras deverão ser feitas mediante 
caracterização de seu objeto e indicação de recursos 
orçamentários para seu pagamento, sob pena de 

nulidade do ato e responsabilidade de quem lhe tiver 
dado causa. 
d) Nenhuma compra será feita sem a adequada 
caracterização de seu objeto e indicação dos recursos 
orçamentários para seu pagamento, exceto as de 
consumo imediato, sob pena de nulidade do ato e 
responsabilidade de quem lhe tiver dado causa. 
e) N.D.A. 
 

22) As compras, sempre que possível, deverão:  
I - Atender ao princípio da padronização. 
II - Ser processadas através de sistema de registro de 
preços. 
III - Submeter-se às condições de aquisição e pagamento 
semelhantes às do setor privado. 
IV - Ser subdivididas em tantas parcelas quantas 
necessárias para aproveitar as peculiaridades do 
mercado, visando economicidade. 
V - Balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos 
órgãos e entidades da Administração Pública. 
a) Apenas os itens I e II estão corretos. 
b) Apenas os itens I, II e IV estão corretos. 
c) Apenas os itens III e V estão corretos. 
d) Todos os itens estão corretos. 
e) Todos os itens estão incorretos. 
 

23) São modalidades de licitação: 
a) Concorrência, tomadas de preços e convites. 
b) Concurso, leilão e cotações. 
c) Compra direta, concurso e pregão. 
d) Compra direta, leilão e pregão. 
e) N.D.A. 
 

24) Concorrência: 
a) É a modalidade de licitação entre quaisquer 
interessados que, na fase inicial de habilitação 
preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de 
qualificação exigidos no edital para execução de seu 
objeto. 
b) É a modalidade de licitação entre interessados 
devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as 
condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia 
anterior à data do recebimento das propostas, observada 
a necessária qualificação. 
c) É a modalidade de licitação entre interessados do 
ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, 
escolhidos e convidados em número mínimo de 3 (três) 
pela unidade administrativa, a qual afixará, em local 
apropriado, cópia do instrumento convocatório e o 
estenderá aos demais cadastrados na correspondente 
especialidade que manifestarem seu interesse com 
antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da 
apresentação das propostas. 
d) É a modalidade de licitação entre quaisquer 
interessados para escolha de trabalho técnico, científico 
ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou 
remuneração aos vencedores, conforme critérios 
constantes de edital publicado na imprensa oficial com 
antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias. 
e) 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 prevista no art. 19, a quem oferecer o maior 
lance, igual ou superior ao valor da avaliação. 
 

UTILIZE AS INFORMAÇÕES ABAIXO PARA AS 
QUESTÕES DE 25 A 30 
Considerando que os eventos a seguir ocorreram em 
uma determinada empresa: 
1- Em 04/02, a empresa comprou 1.500 unidades de um 
produto por R$ 1,00, à vista. 



2- Em 04/03, a empresa comprou mais 1.000 unidades 
por R$ 2,00, à vista. 
3- Em 10/03, a empresa vendeu 2.000 unidades a R$ 
4,00, à vista. 
4- Em 20/03, a empresa comprou mais 2.500 unidades a 
R$ 2,00, à vista. 
 

25) Utilizando o PEPS como método para avaliação dos 
estoques, o custo será: 
a) R$ 2.500,00. 
b) R$ 8.500,00. 
c) R$ 8.000,00. 
d) R$ 6.000,00. 
e) N.D.A. 
 

26) Utilizando o PEPS como método para avaliação dos 
estoques, o valor do estoque será: 
a) R$ 2.500,00. 
b) R$ 8.500,00. 
c) R$ 8.000,00. 
d) R$ 6.000,00. 
e) N.D.A. 
 

27) Utilizando o PEPS como método para avaliação dos 
estoques, o resultado entre a receita e o custo da 
mercadoria será: 
a) R$ 2.500,00. 
b) R$ 8.500,00. 
c) R$ 8.000,00. 
d) R$ 6.000,00. 
e) N.D.A. 
 

28) Utilizando o CUSTO MÉDIO como método para 
avaliação dos estoques, o custo será: 
a) R$ 2.800,00. 
b) R$ 2.500,00. 
c) R$ 8.000,00. 
d) R$ 5.700,00. 
e) N.D.A. 
 

29) Utilizando o CUSTO MÉDIO como método para 
avaliação dos estoques, o valor do estoque será: 
a) R$ 2.800,00. 
b) R$ 2.500,00. 
c) R$ 5.200,00. 
d) R$ 5.700,00. 
e) N.D.A. 
 

30) Utilizando o CUSTO MÉDIO como método para 
avaliação dos estoques, o resultado entre a receita e o 
custo da mercadoria será: 
a) R$ 2.800,00. 
b) R$ 2.500,00. 
c) R$ 5.200,00. 
d) R$ 5.700,00. 
e) N.D.A. 
 

31) A depreciação de bens do ativo imobilizado poderá 
ser computada, como custo ou encargo, em cada 
período de apuração, a importância correspondente:  
a) À diminuição do valor dos bens móveis. 
b) Ao aumento do valor dos bens móveis. 
c) Ao aumento e diminuição dos bens móveis. 
d) Não influencia no valor dos bens móveis. 
e) N.D.A. 
 

32) A depreciação é resultante de: 
a) Desgaste pelo uso. 
b) Ação da natureza. 
c) Obsolescência normal. 
d) As respostas A, B e C estão corretas. 
e) N.D.A. 
 

33) A depreciação acelerada contábil poderá ser adotada 
em função do número de horas diárias de operação e 
são utilizados os seguintes coeficientes: 
a) 1,0, 1,5 e 2,0. 
b) 1,5, 2,0 e 3,0. 
c) 1,0, 2,0 e 3,0. 
d) 1,5, 2,5 e 3,5. 
e) N.D.A. 
 
34) As técnicas de previsão de consumo podem ser 
classificadas em três grupos:  
a) Projeção, explicação e predileção. 
b) Projeção, controle e direção. 
c) Planejamento, direção e controle. 
d) Projeção, explicação e planejamento. 
e) N.D.A. 
 
35) Falando-se em custos, qual item não é considerado 
como custo de estoque: 
a) Juros. 

b) Depreciação. 
c) Aluguel. 
d) Combustível de veículo. 
e) N.D.A. 
 
36) São considerados como custos de edificação: 
a) Aluguel, impostos, luz e conservação. 
b) Salários e encargos sociais. 
c) Juros e depreciação 
d) Deterioração, obsolescência e equipamento. 
e) N.D.A. 
 
37) Existem variáveis que aumentam os custos de 
estoques: 
a) Quantidade em estoque e tempo de permanência em 
estoque. 
b) Produtividade. 
c) Rotatividade. 
d) Todas estão corretas. 
e) N.D.A. 
 
38) Quando o estoque é máximo: 
a) O custo de armazenagem é máximo. 
b) O custo de armazenagem é mínimo. 
c) O custo de armazenagem é médio 
d) Todas estão corretas. 
e) N.D.A. 
 
39) Deverão ser dedicados cuidados especiais aos 
problemas surgidos na fase de verificação e 
levantamento dos dados a serem utilizados na confecção 
da curva ABC. Desse modo, deverá(ão) ser 
providenciado(s): 
a) Pessoal treinado e preparado para fazer 
levantamentos 
b) Formulário para coleta de dados. 
c) Normas e rotinas para o levantamento. 
d) Todas estão corretas. 
e) N.D.A. 
 
40) Não se trata de sistemas de controle de estoques: 
a) Sistema de duas gavetas. 
b) Sistemas dos máximos – mínimos. 
c) Sistema das revisões periódicas. 
d) Sistema de fluxo de caixa. 
e) N.D.A. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


