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 Estado de Santa Catarina 

Município de Iporã do Oeste 

Caderno de Provas 

Edital de Processo Seletivo nº 003/2017 

 

 

 

                                                                                                                          Prova: Conhecimento Especifico 

                                                                                                                                         Língua Portuguesa  

                                                                                                                                         Conhecimento Gerais 

 

Prova para provimento do cargo de 

“AGENTE ADMINISTRATIVO” 

 

 

TIPO DE PROVA: 01  

 

INSTRUÇÕES: 

 

• Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou 
azul, de material transparente. 

• Preencha o CARTÃO RESPOSTA, com as informações solicitadas. 
• Confira se sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 20 questões, numeradas 

de 1 a 20. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. 
• Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões. 
• Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. 
• A resposta certa deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTA. 

 
 
VOCÊ DEVE: 

 

• Verificar o TIPO DE SUA PROVA, descrito acima, e preencher o quadrado do CARTÃO DE RESPOSTA 

ao qual ela corresponder, conforme ao lado demonstrado. 

• Verificar, no caderno de provas qual é a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu e 

preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTA. 

• Forma correta de preencher o Tipo de Prova e o Cartão de Resposta:  

 

 

ATENÇÃO: 

 

• As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação de sua 

prova e/ou questões.  

• É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do CARTÃO DE RESPOSTA. 

• A prova terá duração de 02h30min, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do 

CARTÃO DE RESPOSTA. 

• A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.  

• Ao sair da sala, entregue o CARTÃO DE RESPOSTA ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local 

de aplicação das provas. 

 



 

2 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

01. Estabelece as normas gerais do direto financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e 

balanços. Trata-se: 

A) Do organograma da Câmara Municipal. 

B) Da Lei 10.520/93. 

C) Da Lei 4.320/64. 

D) Da Lei 8.666/91. 

 

02. A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fator gerador da respectiva 

obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la: 

I – A denominação e demais características formais adotadas por lei; 

II – A destinação legal do produto da sua arrecadação. 

Sobre os itens acima: 

A) Apenas I está correto. 

B) Ambos estão corretos. 

C) Ambos estão incorretos. 

D) Apenas II está correto. 

 

03. Não é um dos princípios básicos da administração pública: 

A) Moralidade. 

B) Legalidade. 

C) Pessoalidade. 

D) Publicidade. 

 

04. Assinale a alternativa incorreta. As compras do setor público, sempre deverão atender aos 

princípios legais preconizados em lei, para isso devem: 

A) Atender ao princípio da padronização. 

B) Ser processadas por meio de sistema de registros de preços. 

C) Balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades da Administração 

Pública. 

D) Submeter-se às condições de aquisição diferentes das do setor privado.    

 

05. A despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da federação, não 

poderá exceder os percentuais da receita corrente liquida, a seguir discriminados: 

I – União 60%. 



 

3 

II – Estados 50%. 

III – Municípios 40%. 

Sobre os itens acima: 

A) Estão todos incorretos. 

B) Apenas os itens II e III estão corretos. 

C) Apenas os itens I e II estão corretos. 

D) Apenas os itens I e III estão corretos. 

 

06. Analise a imagem abaixo presente na barra de ferramentas do Microsoft Word 2010: 

 

Os itens apresentados na imagem estão presentes na barra de ferramentas, para que possam ser 

utilizados na edição e formação de: 

A) Revisões. 

B) Referências. 

C) Localização.  

D) Envio postal. 

 

07. A função ________________________ é a atividade do Estado de dar cumprimento aos comandos 

______________________ para realização dos fins _____________________. 

Preenchem adequadamente as lacunas acima as respectivas palavras: 

A) Executiva – Relativos – Privados. 

B) Administrativa – Normativos – Públicos. 

C) Administrativa – Ativos – Perenes. 

D) Executiva – Passivos – Privados. 

 

08. Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade de: 

A) Arremate. 

B) Conjunção. 

C) Lote. 

D) Pregão.   

 

09. Não é um requisito dos atos administrativos: 
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A) Competência. 

B) Forma. 

C) Motivo. 

D) Resultado. 

 

10. Encontra-se entre os direitos constitucionais assegurados aos trabalhadores rurais e urbanos, o 

seguinte item: 

A) Seguro desemprego em caso de desemprego voluntário. 

B)  FGTS. 

C) Piso salarial desproporcional à extensão do trabalho. 

D) Remuneração de trabalho noturno inferior ao diurno. 

 

11. É utilizada por órgãos ou entidades públicas para registrar, resumir e divulgar fatos e ocorrências 

verificadas em reunião: 

A) Ata. 

B) Aviso. 

C) Boletim. 

D) Carta. 

 

12. A forma de tratamento empregada para Reitores das Universidades é: 

A) Magnificência. 

B) Excelência. 

C) Senhoria. 

D) Alteza. 

 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

TEXTO 
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13. Sobre o texto, analise os itens abaixo: 

I - Apesar do escurecimento da camada de gelo sobre a Groenlândia, o que pode elevar o nível do mar 

acima do esperado, os cientistas se dizem muito entusiasmados e esperançosos. 

II - Os cientistas climáticos afirmam que o surgimento de algas nessa massa de gelo – ocasionando o 

escurecimento da superfície – é provocado pelo aumento da temperatura global. 

III - Se todo o gelo estimado pelos cientistas derreter, isso ocasionará um aumento de até 1 centímetro 

por ano no nível médio global dos oceanos. 

Estão corretos: 

A) Item I, apenas. 

B) Item II, apenas. 

C) Item II e III, apenas. 

D) Todos os itens. 

 

14. Analise o trecho abaixo. 

“...o que pode elevar o nível do mar acima do esperado.” (linhas 3 e 4) 

A palavra destacada no trecho é devidamente acentuada, pois segue a seguinte regra gramatical de 

acentuação: 



 

6 

A) Acentuam-se todas as palavras proparoxítonas. 

B) Acentuam-se as palavras paroxítonas terminadas em “l”. 

C) Acentuam-se as palavras oxítonas terminadas em ditongo seguidas, ou não, de “s”. 

D) A palavra “nível” perdeu o acento com o Novo Acordo Ortográfico. 

 

15. Analise o trecho abaixo. 

“Atualmente, o gelo derretido da Groenlândia adiciona até 1 milímetro por ano no aumento do nível 

médio global dos oceanos.” (linhas 16 a 18) 

Assinale o tempo e o modo verbal no qual se encontra a palavra destacada: 

A) Pretérito mais-que-perfeito do Subjuntivo. 

B) Pretérito Perfeito do Indicativo. 

C) Infinitivo. 

D) Presente do Indicativo. 

 

16. Analise: 

(__) Ainda assim, restavam cerca de cem pessoas. 

(__) Fui eu quem derramou a água. 

(__) O povo, diante da situação, mobilizaram-se para ajudar. 

Assinale (V) para as frases corretas e (F) para as incorretas, com relação às normas de concordância 

verbal: 

A) F-V-V. 

B) V-F-V. 

C) V-V-F. 

D) F-V-F. 

 

17. Numere a 2ª (segunda) coluna de acordo com a 1ª (primeira), estabelecendo a correspondência 

entre as palavras grifadas e os termos da oração: 

COLUNA 1 COLUNA 2 

1. Pais e filhos precisam amar-se. (   ) Complemento nominal 

2. Ele é especialista em cirurgia. (   ) Sujeito composto 

3. O doce, Mário o trazia escondido no bolso. (   ) Vocativo 

4. Ó José, por que não foi ao mercado? (   ) Objeto direto pleonástico 

A ordem correta de numeração da Coluna 2, de cima para baixo, é: 

A) 3, 4, 2, 1. 

B) 2, 1, 4, 3. 
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C) 1, 2, 3, 4. 

D) 2, 1, 3, 4. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 

18. Segundo o IBGE, existem no Brasil, seis tipos de biomas continentais e um bioma marinho ou 

aquático. O bioma do Município de Iporã do Oeste - SC, é denominado: 

A) Cerrado. 

B) Caatinga. 

C) Mata Atlântica. 

D) Pampa. 

 

19. Art. 19 - O Município, por meio de Decreto Legislativo aprovado pelo voto de, no mínimo dois terços 

dos membros da _______________________, poderá outorgar título de "Cidadão Honorário" ou qualquer 

outra honraria ou homenagem a pessoa que, a par de notória idoneidade, tenha se destacado na 

prestação de serviços à comunidade, por seu trabalho social, cultural e artístico, seja merecedora da 

gratidão e reconhecimento da sociedade. 

Qual alternativa completa corretamente a lacuna segundo a Lei Orgânica de Iporã do Oeste – SC? 

A) Câmara Estadual. 

B) Câmera dos Deputados. 

C) Câmera das Honras. 

D) Câmera de Vereadores. 

 

20. “Incêndio atinge Parque Estadual do Rio Vermelho. Segundo a Polícia Militar, cerca de 2 (dois) 

hectares foram atingidos. O fogo teria sido provocado por vela, diz chefe do parque. "Houve um ritual 

religioso, provavelmente deixaram uma vela acesa", disse Daniel.” 

(Fonte adaptada: g1.globo.com>acesso 27 de julho de 2017)  

Em qual cidade de Santa Catarina fica localizado o Parque Estadual do Rio Vermelho? 

A) São José. 

B) Chapecó. 

C) Florianópolis. 

D) Lages. 

 

 

http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/em-sc-51-das-criancas-que-tomaram-1-dose-da-vacina-da-gripe-nao-voltaram-para-reforco-diz-dive.ghtml

