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Município de Princesa 

Estado de Santa Catarina 

Concurso Público - Edital nº 001/2018 

 

 

TIPO DE PROVA: 01 

CADERNO DE PROVA 

CARGO: Agente Administrativo  

________________________________________________________________________________________________________________________________

INSTRUÇÕES: 

 

 Deixe sobre a carteira apenas o documento de 

identificação e a caneta esferográfica de tinta preta 

ou azul, feita de material transparente. 

 Preencha o CARTÃO DE RESPOSTA, com as 

informações solicitadas. 

 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. 

 Para cada questão existe apenas UMA resposta 

certa. 

 A resposta certa deve ser marcada no CARTÃO DE 

RESPOSTA. 

 

VOCÊ DEVE: 

 

 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.  

 Segue demonstrado a forma correta de preencher o 

Cartão de Resposta: 

ATENÇÃO: 

 

 As marcações duplas, rasuradas ou marcadas 

diferente do modelo acima, ocasionará a anulação 

de questões.  

 É de responsabilidade do candidato o 

preenchimento dos dados do CARTÃO DE 

RESPOSTA. 

 A prova terá duração de 03 horas, 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.

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

SE PREFERIR, ANOTE AQUI SUAS RESPOSTAS PARA POSTERIOR CONFERÊNCIA: 

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 ESPECÍFICO 
 

01. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: 

 I - Declínio dos direitos humanos; 

 II - Repúdio ao terrorismo e ao racismo; 

 III - Concessão de asilo político. 

Dos itens acima: 

A) Apenas o item I está correto.  

B) Apenas os itens I e II estão corretos.  

C) Apenas os itens II e III estão corretos.  

D) Apenas o item III está correto.  

 

02. De acordo com a Constituição Federal, o alistamento eleitoral e o voto são facultativos para, exceto: 

A) Os maiores de setenta anos. 

B) Os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos. 

C) Os maiores de dezoito anos. 

D) Os analfabetos. 

 

03. São elementos dos Atos Administrativos, exceto: 

A) Competência. 

B) Forma. 

C) Motivo. 

D) Insciência. 

 

04. O memorando 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: 

A) Publicada.  

B) Complementar.  

C) Externa.  

D) Interna. 

 

05. De acordo com o Manual de Redação da Presidência da República, são de uso consagrado “Vossa 

Excelência” para as seguintes autoridades do Poder Executivo, exceto: 

A) Ministros de Estado.  
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B) Oficiais-Generais das Forças Armadas.  

C) Embaixadores.  

D) Deputados Estaduais. 

 

06. Aviso e ofício são modalidades de comunicação oficial praticamente idênticas, a única diferença 

entre eles é que:  

A) O aviso é expedido exclusivamente pelo Vice-Presidente, para autoridades de diversas 

hierarquia, ao passo que o ofício é expedido somente para uma mesma hierarquia.  

B) O aviso é expedido exclusivamente por Ministros de Estado, para autoridades de mesma 

hierarquia, ao passo que o ofício é expedido para e pelas demais autoridades. 

C) O ofício é expedido exclusivamente por Ministros de Estado, para autoridades de mesma 

hierarquia, ao passo que o aviso é expedido para e pelas demais autoridades. 

D) O ofício é expedido exclusivamente pelo Presidente da República, para autoridades de diversas 

hierarquias, ao passo que o aviso é expedido somente para uma mesma hierarquia.  

 

07. Atributos são as características, as qualidades dos atos administrativos, que os distinguem dos 

demais atos jurídicos, pois submetidos ao regime jurídico administrativo. São atributos dos Atos 

Administrativos, exceto: 

A) Presunção de legitimidade.  

B) Imperatividade. 

C) Inscícia. 

D) Auto-executoriedade.  

 

08. Analise o trecho abaixo e assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna: 

“Poder ______________________ é a prerrogativa que tem a Administração de optar, dentre duas ou mais 

soluções, por aquela que, segundo critérios de conveniência e oportunidade, melhor atenda ao interesse 

público no caso concreto.” 

A) Disciplinar.  

B) Normativo.  

C) Discricionário.  

D) De polícia.  

 

09. Responda (V) verdadeiro ou (F) falso e, em seguida, assinale a alternativa que contém a ordem 

correta das respostas, de cima para baixo.  
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De acordo com a Constituição Federal, são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si: 

(__) - Judiciário; 

(__) - Privado; 

(__) - Executivo;  

(__) - Legislativo.  

A) V-V-V-V.  

B) F-V-V-F.  

C) V-V-F-F. 

D) V-F-V-V. 

 

10. Segundo a Constituição Federal, a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as 

seguintes: 

 I - Restrição da liberdade; 

 II - De caráter perpétuo; 

 III - Perda de bens; 

 IV - Interdição de direitos. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I, II e III estão corretos.  

B) Apenas os itens II e III estão corretos.  

C) Apenas os itens I, III e IV estão corretos.  

D) Todos os itens estão corretos.  

 

11. “É o princípio que exige dos agentes públicos comportamentos compatíveis com o interesse público que 

cumpre atingir, que são voltados para os ideais e valores coletivos segundo a ética institucional.” 

O trecho acima faz referência ao: 

A) Princípio da Intervenção mínima.  

B) Princípio da Impessoalidade. 

C) Princípio da Fragmentariedade.  

D) Princípio da Moralidade. 

 

12. De acordo com a Lei Complementar nº 101/00, que estabelece normas de finanças públicas voltadas 

para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências, analise: 

 I - É vedada a realização de operação de crédito entre um ente da Federação, diretamente ou por 

intermédio de fundo, autarquia, fundação ou empresa estatal dependente, e outro, inclusive suas entidades 
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da administração indireta, ainda que sob a forma de novação, refinanciamento ou postergação de dívida 

contraída anteriormente; 

 II - O Ministério da Fazenda verificará o cumprimento dos limites e condições relativos à realização 

de operações de crédito de cada ente da Federação, inclusive das empresas por eles controladas, direta ou 

indiretamente;  

 III - Entende-se por transferência voluntária 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. 

Dos itens acima: 

A) Apenas o item I está correto.  

B) Apenas os itens I e II estão corretos.  

C) Apenas os itens II e III estão corretos.  

D) Todos os itens estão corretos.  

 

13. De acordo com o Código Tributário Nacional, analise o trecho abaixo e assinale a alternativa que 

completa corretamente a lacuna: 

“Art. 96. A expressão ______________________________ compreende as leis, os tratados e as convenções 

internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos 

e relações jurídicas a eles pertinentes.” 

A) "legislação tributária" 

B) “ordenação jurídica” 

C) “emancipação tributária” 

D) “legislação imposta” 

 

14. “Cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas 

respectivas atribuições, 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.” 

O trecho acima faz referência as: 

A) Massas.  

B) Taxas.  

C) Emancipações.  

D) Cotas.  
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15. De acordo com o Código Tributário Nacional, contribuinte do imposto é: 

I - O importador ou quem a lei a ele equiparar; 

II - O industrial ou quem a lei a ele equiparar; 

III - O arrematante de produtos apreendidos ou abandonados, levados a leilão. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e III estão corretos. 

B) Apenas os itens I e II estão corretos.  

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos.  

 

16. Foi um princípio introduzido pela Reforma Administrativa veiculada pela Emenda Constitucional nᵒ 

19/98, que exige resultados positivos para o serviço público e satisfatório atendimento das 

necessidades públicas. Trata-se do: 

A) Princípio da Eficiência.  

B) Princípio da Publicidade.  

C) Princípio da Impessoalidade. 

D) Princípio da Legalidade. 

 

17. “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 proposta.” 

De acordo com a Lei nº 8.666/93, o trecho acima faz referência a modalidade de: 

A) Convocação.  

B) Convite.  

C) Concurso.  

D) Pregão.  

 

18. Responda (V) verdadeiro ou (F) falso e, em seguida, assinale a alternativa que contém a ordem 

correta das respostas, de cima para baixo. 

São modalidades de licitação: 

(__) - Concorrência; 

(__) - Tomada de preço; 
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(__) - Refutação; 

(__) - Leilão.  

A) V-V-V-V.  

B) F-V-V-F.  

C) V-V-F-V. 

D) V-F-V-V. 

 

19. Segundo o Código Tributário Nacional, é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação 

independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte. Trata-se do: 

A) Protocolo.  

B) Salário.  

C) Pregão.  

D) Imposto. 

 

20. De acordo com a Constituição Federal, analise: 

 I - São símbolos da República Federativa do Brasil a bandeira, o hino, as armas e o selo nacionais; 

 II - A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil; 

 III - Brasília é a Capital Federal; 

 IV - Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão ter símbolos próprios. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I, II e III estão corretos.  

B) Apenas os itens II e III estão corretos.  

C) Apenas os itens I, III e IV estão corretos.  

D) Todos os itens estão corretos.  

 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 

As questões de n° 21 a n° 30 dizem respeito ao TEXTO. Leia-o atentamente antes de respondê-las. 
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TEXTO 

 

 

21. “Alguns comparavam o som de um trovão vulcânico ao barulho de pipoca estourando, mas só quem 

havia presenciado a erupção de um vulcão de verdade era capaz de fazer comparações... Até agora.” 

(linhas 1 a 5). É correto afirmar que as reticências (...) foram empregadas no trecho retirado do Texto 

para indicar: 

A) Que o narrador ou a personagem interrompe uma ideia que começou a exprimir, e passa a 

considerações acessórias. 

B) Uma enumeração explicativa. 

C) Uma citação (geralmente depois de verbo ou expressão que signifique “dizer”, “responder”, 

“perguntar” e sinônimos). 

D) Uma pergunta indireta. 

 

22. “Alguns comparavam o som de um trovão vulcânico ao barulho de pipoca estourando, mas só quem 

havia presenciado a erupção de um vulcão de verdade era capaz de fazer comparações... Até agora.” 
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(linhas 1 a 5). É correto afirmar que o termo destacado, no contexto em que está inserido, exerce função 

morfológica de: 

A) Conjunção. 

B) Preposição. 

C) Advérbio. 

D) Verbo. 

 

23. “Alguns comparavam o som de um trovão vulcânico ao barulho de pipoca estourando...” (linhas 1 e 2). 

É correto afirmar que o termo destacado, no contexto em que está inserido, exerce função morfológica 

de:  

A) Pronome indefinido. 

B) Pronome possessivo. 

C) Pronome relativo. 

D) Pronome demonstrativo. 

 

24. A palavra “altas” (linha 7) pertence à mesma classe gramatical que a palavra sublinhada na seguinte 

alternativa: 

A) Havia dois entrevistadores engraçados que faziam umas perguntas bobas. 

B) – Desejo-lhe que seja muito e muito feliz. 

C) As pessoas feias também amam. 

D) Esses rapazes jamais visitaram aquele vilarejo. 

 

25. Sobre a regência do verbo “havia” (linha 3), emprega-se em todas as pessoas quando: 

 I - É auxiliar (com o sentido equivalente a ter) de verbo pessoal, quer junto a particípio, quer junto 

a infinitivo antecedido da preposição “de”; 

 II - É verbo principal, com as significações de “conseguir”, “obter”, “alcançar”, “adquirir”; 

 III - Significa “existir”, ou quando indicar tempo decorrido. 

Dos itens acima: 

A) Apenas o item I está correto. 

B) Apenas os itens I e II estão corretos. 

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 
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26. “... comparavam o som de um trovão vulcânico (...)” (linha 1). Caso a pessoa utilizada para tratamento 

na frase retirada do Texto fosse alterada para a segunda pessoa do singular, mantendo-se o tempo e o 

modo verbal, sua reescrita correta seria: 

A) “... compararas o som de um trovão vulcânico (...)” 

B) “... comparaste o som de um trovão vulcânico (...)” 

C) “... comparas o som de um trovão vulcânico (...)” 

D) “... comparavas o som de um trovão vulcânico (...)” 

 

27. “O trabalho foi publicado na revista "Geophysical Research Letters" e espera-se que seja usado para 

calcular a densidade de nuvens de fumaça e recomendar medidas de prevenção para o transporte aéreo e 

a proteção civil em outras áreas do mundo com atividade vulcânica.” (linhas 17 a 22). As aspas utilizadas 

no trecho retirado do Texto foram empregadas para: 

A) Salientar palavras de outras línguas – estrangeirismos – usadas dentro de um período. 

B) Enfatizar um termo, uma palavra ou uma expressão dentro da estrutura oracional. 

C) Isolar o discurso de um personagem em textos narrativos. Geralmente isso ocorre quando se 

trata de discursos únicos, de pouca extensão. 

D) Encerrar a oração adversativa assindética de certa extensão, principalmente quando a oração 

sindética posposta é aditiva ou adversativa e traz uma ideia nova, um pensamento novo em 

relação à oração assindética. 

 

28. “Alguns comparavam o som de um trovão vulcânico ao barulho de pipoca estourando...” (linhas 1 e 2). 

Assinale a alternativa que justifica corretamente a regra pelo qual a palavra destacada é acentuada: 

A) Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas graficamente. 

B) A palavra “vulcânico” perdeu o acento com o Novo Acordo Ortográfico. 

C) Os vocábulos paroxítonos finalizados em “i” ou “o”, seguidos, ou não, de “s”, marcam-se com 

acento agudo quando na sílaba tônica figuram “a”, “e”, “o” abertos, “i” ou “u”. 

D) Põe-se o acento agudo no “a” e no “o” tônicos que não formam ditongo com a vogal anterior. 

 

29. De acordo com as regras de pontuação, as vírgulas que isolam a expressão “nos Estados Unidos” 

(linhas 12 e 13) no Texto são de uso: 

A) Obrigatório, para isolar um elemento de valor meramente explicativo. 

B) Facultativo, para isolar um adjunto adverbial deslocado. 

C) Obrigatória, podendo ser substituídas por aspas, mantendo-se o sentido. 

D) Facultativo, para isolar um vocativo.  
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30. “Alguns comparavam o som de um trovão vulcânico...” (linha 1). No trecho, o termo “o” sublinhado 

classifica-se morfologicamente como: 

A) Preposição. 

B) Pronome pessoal. 

C) Artigo indefinido. 

D) Artigo definido. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS 
 

31. Responda (V) verdadeiro ou (F) falso e, em seguida, assinale a alternativa que contém a ordem 

correta das respostas, de cima para baixo. 

De acordo com a Lei Orgânica do Município de Princesa - SC: 

(__) - O Município incentivará o desenvolvimento cientifico e tecnológico; 

(__) - O Município, diretamente ou em convênio com o Estado, apoiará técnica e financeiramente a atuação 

de entidades privadas na defesa civil, particularmente a criação de corpo voluntário de bombeiros; 

(__) - Qualquer cidadão é parte legítima para pleitear a declaração de nulidade ou anulação dos atos 

lesivos ao patrimônio público. 

A) F-F-V.  

B) V-F-V. 

C) F-V-V. 

D) V-V-V. 

 

32. Analise o trecho abaixo e assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna: 

“O __________________________ teve início em 1822, quando Dom Pedro declarou a Independência do Brasil, 

movido pelas intensas transformações políticas no Brasil e em Portugal, tornando o Brasil uma nação 

independente.” 

A) Período Colonial. 

B) Período Imperial. 

C) Período Primário.  

D) Período Republicano.  

 

33. Em relação aos Aspectos Geográficos do Brasil, analise:  

 I - A Capital de Paraíba é João Pessoa, e a do Mato Grosso do Sul é Cuiabá;  

 II - A Região Sudeste abriga a maior população do país; 
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 III - Possui dimensão continental, sendo o quinto maior país do mundo, superado somente pela 

Rússia, Canadá, China e Estados Unidos. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e III estão corretos.  

B) Apenas os itens II e III estão corretos. 

C) Apenas os itens I e II estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos.  

 

34. Com base na notícia abaixo e utilizando seus conhecimentos sobre o assunto, analise o trecho e 

assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna: 

“Moradores de distritos destruídos por lama da Samarco pedem rapidez no processo de reassentamento. 

O desastre, ocorrido na área da mineradora Samarco, matou 19 pessoas e ainda poluiu o ___________________, 

um dos mais importantes de Minas Gerais e do Espírito Santo.” 

(Fonte adaptada g1. globo.com > acesso em 29 de março de 2018) 

A) Rio Xingu. 

B) Rio Tietê.  

C) Rio São Francisco.  

D) Rio Doce. 

 

35. Os Agentes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), 

realizaram na terça (27/03/2018), em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, uma operação para fiscalizar 

o uso de antipoluentes em veículos de carga.  

(Fonte adaptada g1. globo.com > acesso em 29 de março de 2018) 

São atribuições do IBAMA, exceto: 

A) A geração e a disseminação de informações relativas ao meio ambiente. 

B) A extinção de programas de educação ambiental. 

C) A implementação do Cadastro Técnico Federal. 

D) O zoneamento e a avaliação de impactos ambientais.  

 


