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CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Concurso Público: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica de 

tubo transparente, de tinta azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 08h30min com término às 11h30min. A duração mínima para 

realização da prova é de 1h00min (uma) hora, com tempo máximo de 03h00 (três horas). A 

Prova será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 

alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 
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 O Caderno de Provas será composto: 

 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 05 (cinco) 

Matemática e Raciocínio Lógico 05 (cinco) 

Conhecimentos Gerais e Atualidades 05 (cinco) 

Informática 05 (cinco) 

Conhecimentos Específicos 20 (vinte) 

Total de Questões 40 (quarenta) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

LINGUA PORTUGUESA 

Atenção! A charge a seguir servirá de subsídio para as questões 1 a 5: 

 

1 - A palavra “joia” seguindo as regras determinadas pelo Acordo Ortográfico de 2009 perdeu o 

acento agudo. Assim como o vocábulo em destaque, outras palavras da Língua Portuguesa sofreram 

alterações na acentuação e outras no emprego do hífen.  Nesse sentido, assinale a alternativa que 

apresenta TODOS os vocábulos grafados de modo INCORRETO de acordo com as normas vigentes. 

a) geleia / linguiça / voo / anti inflamatório 

b) enjoo / colmeia / assembleia / anti- inflamatório  

c) assembléia / geléia / platéia / antiinflamatório 

d) jiboia / heroico / geleia / micro-ondas  

e) leem / veem / plateia / micro-ondas 

2 - No fragmento “joia bem cara”, a palavra em destaque trata-se de um advérbio de intensidade. O 

vocábulo bem está intensificando o sentido de cara. Assinale a única alternativa que NÃO apresenta 

um advérbio de intensidade. 
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a) Estamos assaz felizes com sua conquista. 

b) Fui bem na prova. 

c) Comeu demasiado naquele jantar. 

d) Ela gosta bastante daquele rapaz. 

e) Faça menos força. 

3 - Na charge temos a construção “eu comprei”. Se esse mesmo fragmento for transformado para o 

plural do tempo pretérito perfeito teríamos:  

a) eu compro 

b) nós comprávamos 

c) nós compraríamos 

d) eu comprarei 

e) nós compramos 

4 - Observe: “Lembra-se quando você me disse que queria ganhar uma joia bem cara? Adivinhe só o 

que eu comprei?” As duas palavras destacadas pertencem, respectivamente, a que classe de palavras? 

a) Pronome –  Pronome 

b) Pronome – Verbo 

c) Pronome –  Advérbio 

d) Substantivo – Adjetivo  

e) Adjetivo – Artigo 

5 - Pelo desenho da charge é possível entender que a “joia” trata-se de um recipiente de gás. O 

correto é:  

a) bugão de gás 

b) boutijão de gás 
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c) botijão de gáz 

d) boutijão de gáz 

e) botijão de gás 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 

6 - Uma parede retangular será ladrilhada com peças quadradas que serão dispostas em 14 colunas e 

9 linhas. O número de ladrilhos necessários para cobrir a parede será de: 

a) 96 ladrilhos 

b) 126 ladrilhos 

c) 112 ladrilhos 

d) 78 ladrilhos 

e) 82 ladrilhos 

7 - A tabela a seguir representa os resultados obtidos em um levantamento feito com 1000 crianças, 

objetivando saber quantas delas haviam recebido a vacina contra o sarampo e febre amarela. 

 

VACINA Nº DE CRIANÇAS 

SARAMPO 458 

FEBRE AMARELA 436 

NENHUMA DAS DUAS 244 

 

O número de crianças que receberam ambas as vacinas é: 

a) 96 

b) 54 

c) 48 

d) 0 

e) 138 

8- Em uma Progressão Aritmética o segundo termo é 1 e o quinto termo igual a 11. O décimo 

primeiro termo dessa sequência é igual a: 

a) 31 
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b) 21 

c) 24 

d) 27 

e) 30 

9 - Em uma viagem um motorista levou 7,75 horas rodando e intercalou duas paradas que juntas 

somaram 4200 segundos. O tempo gasto, entre o tempo rodando e as duas paradas, em minutos foi 

de: 

a) 545 minutos 

b) 565 minutos 

c) 505 minutos 

d) 535 minutos 

e) 515 minutos 

10 - A tabela abaixo apresenta números naturais a partir do 1 e estão organizados segundo um 

padrão: 

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 36 

37 38 39 40 41 42 43 44 45 

46 47 48 49 50 51 52 53 54 

55 56 57 58 59 60 61 62 63 

... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Seguindo o padrão podemos afirmar que o número 1006 está na: 

a) 1ª coluna 

b) 7ª coluna 

c) 3ª coluna 

d) 5ª coluna 

e) 9ª coluna 
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CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

11 - O BRICS é um agrupamento econômico atualmente composto por cinco países: Brasil, Rússia, 

Índia, China e África do Sul. Não se trata de um bloco econômico ou uma instituição internacional, 

mas de um mecanismo internacional na forma de um agrupamento informal, ou seja, não registrado 

burocraticamente com estatuto e carta de princípios. Assinale a alternativa que indica quem terá a 

presidência de turno do BRICS em 2019. 

a) Rússia 

b) Índia  

c) Brasil 

d) China  

e) África do Sul 

12 - Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) o Brasil está dividido em seis 

Biomas: a Amazônia, a Caatinga, o Cerrado, a Mata Atlântica, o Pampa e o Pantanal. Assinale a 

alternativa que indica respectivamente o maior e o menor Bioma brasileiro: 

a) A Amazônia e o Pantanal.  

b) A Amazônia e a Caatinga. 

c) A Mata Atlântica e o Pampa. 

d) A Mata Atlântica e a Caatinga. 

e) A Caatinga e o Cerrado.  

13 - O Estado de Santa Catarina está localizado na região Sul do Brasil e sua população passa dos 6 

milhões de habitantes. Faz divisa com os estados Paraná e Rio Grande do Sul, Argentina e tem 450 

quilômetros de costa oceânica no Atlântico. Com uma área de 95 mil quilômetros quadrados.  Ao 

analisarmos a extensão territorial ocupa que posição no ranking brasileiro:  

a) 23º  

b) 15º 
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c) 21º 

d) 18º  

e) 20º 

14 - A Bandeira é um dos símbolos oficiais do município de Alto Bela Vista. Ao analisarmos a 

bandeira do município de Alto Bela Vista é possível identificar a imagem de três animais 

representativos para a economia local. Quais são os animais estampados na bandeira?  

a) Suíno – Frango – Ovelha  

b) Suíno – Frango – Bovino 

c) Suíno – Marreco – Ovelha 

d) Cabra – Frango – Ovelha 

e) Abelha – Frango – Búfalo 

15 - Dos países pertencentes ao MERCOSUL um está suspenso do bloco desde dezembro de 2016 

por descumprir obrigações com as quais se comprometeu em 2012.  Assinale a alternativa que indica 

o país suspenso. 

a) Brasil 

b) Argentina 

c) Paraguai 

d) Venezuela 

e) Uruguai 

INFORMÁTICA 

16 - Estando com o navegador GOOGLE CHROME em uso, qual será o resultado do pressionamento 

das teclas de atalho CTRL+T  

a) Irá fechar o navegador 

b) Irá abrir a guia de favoritos  
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c) Irá acessar a ultima guia aberta para navegação 

d) Irá abrir o histórico de navegação  

e) Irá abrir e acessar uma nova guia para navegação 

17 - Dentre as opções abaixo, qual destas descreve uma memória primária presente no 

microcomputador: 

a) DVD 

b) RAM 

c) Disco Rígido 

d) Pen Drive 

e) CPU ou UCP 

18 - Considerando a seguinte planilha no Microsoft Excel, ao arrastar o conteúdo da célula C4 para 

C5 e C6 : 

 

Qual fórmula deverá estar presente em C4 para que mantenha o endereço fixo do valor presente na 

célula B1 e ao arrastar preencha o total correto (QUANTIDADE X UNIDADE DE REFERENCIA) 

para os demais itens em C5 e C6?  

a) =B1*$B$4 

b) =B1*B4 

c) =$B$1*B4 

d) =$B4 * B1 
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e) =$B$1*$B$4 

19 - Ao inserir uma quebra de seção de qualquer tipo em um documento do Microsoft Word, o que 

permitido realizar nesta nova seção? 

a) Gerenciar ou alterar o formato, layout, cabeçalhos, rodapés e numeração de página do seu 

documento. 

b) Inserir uma quebra de página, permitindo mudar apenas o layout do documento. 

c) Apenas modificar o rodapé do documento deixando o rodapé da seção anterior sem 

alterações. 

d) Permitir exclusivamente o vinculo do documento do Microsoft Word com outro aplicativo, 

como por exemplo, uma planilha do Microsoft Excel. 

e) Salvar a nova seção criada em um novo documento do Microsoft Word. 

20 - Considerando a seguinte planilha do Microsoft Excel: 

 

Qual será o resultado gerado pela fórmula inserida na célula C7: 

a) 2.060 

b) 1.560 

c) 3.560 

d) 1.500 

e) 1.200 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

AGENTE ADMINISTRATIVO 

21 - Ao entrar em exercício, o servidor investido em cargo de provimento efetivo ficará sujeito a 

estágio probatório, por período de: 

a) 5 anos. 

b) 3 anos. 

c) 1 ano. 

d) 4 anos. 

e) 2 anos. 

22 - Alguns fatores serão observados durante o estágio probatório: 

a) Pontualidade, educação, motivação. 

b) Relacionamento interpessoal, pontualidade, responsabilidade. 

c) Pontualidade, disciplina, iniciativa. 

d) Motivação, assiduidade, zelo pelos recursos financeiros. 

e) Assiduidade, desempenho e eficiência, relacionamento interpessoal. 

23 - Garantia constitucional do servidor em permanecer no serviço, nomeado em caráter efetivo, que 

tenha transposto o estágio probatório: 

a) Estabilidade 

b) Instabilidade 

c) Entidade 

d) Responsabilidade 

e) Homologação 

24 - É a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei: 
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a) Gratificação 

b) Indenização 

c) Exoneração 

d) Vencimento 

e) Remuneração 

25 - Atender com presteza quando solicitado para executar tarefas diferentes daquelas inerente ao 

cargo, porém inerentes ao serviço público de competência da Administração e observar as normas 

legais e regulamentais são: 

a) Responsabilidade do servidor público. 

b) Deveres do servidor público. 

c) Direito do servidor público. 

d) Penalidades do servidor público. 

e) Proibições do servidor público. 

26 - Qual penalidade será aplicada ao servidor público, nos casos de incontinência pública e conduta 

escandalosa na repartição e revelação de sigilo do qual se apropriou em razão do cargo: 

a) Demissão 

b) Suspensão 

c) Exoneração 

d) Advertência 

e) Cassação de disponibilidade 

27 - Administrar e executar a política de pessoal e recursos humanos, promovendo treinamentos e 

cursos de capacitação e qualificação, objetivando a efencientização dos serviços e ações 

administrativas e burocráticas, com respostas rápidas e eficazes aos administrados, compete a: 
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a) Encarregado de Recursos Humanos. 

b) Gerencia de Infraestrutura. 

c) Coordenadoria de Assistência Social. 

d) Gerencia de Administração. 

e) Encarregado de Infraestrutura. 

28 - A Administração Municipal obedecerá em todas as suas ações e atos, dentre outros aplicáveis à 

Administração Pública, os princípios constitucionais: 

a) Pessoalidade, legalidade, imoralidade, propaganda e eficácia. 

b) Moralidade, eficácia, legalidade, impessoalidade, publicidade. 

c) Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

d) Impessoalidade, legalidade, moralidade, propaganda, pessoalidade. 

e) Transparência, pessoalidade, legalidade, eficiência, direitos. 

29 - O pronome de tratamento “Vossa Excelência” deve ser usado para que autoridades do Poder 

Executivo: 

a) Prefeitos, Vereadores, Presidentes de Câmaras Legislativas Municipais. 

b) Governadores e Vice-Governadores de Estado, Secretários-Executivos de Ministérios, 

Prefeitos Municipais, Embaixadores. 

c) Deputados Federais e Senadores, Conselheiros dos Tribunais de Contas Estaduais. 

d) Ministros dos Tribunais Superiores, Membros dos Tribunais, Governadores. 

e) Vereadores, Secretários Municipais, Embaixadores, Governadores. 

30 - Qual a ferramenta de gestão de atividades normalmente em forma de tabela, que também 

contempla o tempo em que as atividades vão se realizar: 

a) Cronograma. 
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b) Fluxograma. 

c) Organograma. 

d) Fluxograma funcional. 

e) Organograma clássico. 

31 - Lei que dispõe sobre a organização, modernização e atualização da Estrutura Administrativa do 

Governo Municipal de Alto Bela Vista: 

a) Lei Complementar nº 75, de 12 de setembro de 2018. 

b) Lei Complementar nº 248, de 15 de outubro de 1991. 

c) Lei Complementar nº 146, de 12 de setembro de 2018. 

d) Lei Complementar nº 85, de 12 de junho de 2017. 

e) Lei Complementar nº 54, de 12 de junho de 2017. 

32 - Todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública e particulares, em 

que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações reciprocas, 

seja qual for a denominação utilizada considera-se: 

a) Compras 

b) Concessões 

c) Contrato 

d) Permissões 

e) Locações 

33 - Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e 

contratos da Administração Pública: 

a) Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

b) Decreto nº 99.658, de 5 de outubro de 1990. 
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c) Lei nº 12.349, de maio de 2010. 

d) Medida Provisória nº 544, de 5 de agosto de 1993. 

e) Lei nº 7.666, de 21 de julho de 1993. 

34 - É constituída das letras iniciais de nomes próprios, ou das letras iniciais, médias e finais, que 

compõe o nome de uma organização, uma instituição, um programa, etc.: 

a) Símbolo 

b) Endereçamento 

c) Abreviatura 

d) Sigla 

e) Concisão 

35 - É o meio usual de comunicação escrita utilizado pelas autoridades públicas. Caracteriza-se como 

um tipo de carta expedida para tratar sobre assuntos de ordem administrativa ou oficial. Mais do que 

qualquer documento deve distinguir-se pela concisão, clareza e simplicidade: 

a) Ofício-Circular. 

b) Correspondência Interna. 

c) Correspondência Externa. 

d) Comunicação Interna. 

e) Ofício. 

36 - Ato administrativo destinado a estabelecer providências de ordem administrativa e de definição 

de situação funcional: 

a) Deliberação 

b) Portaria 

c) Instrução 
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d) Despacho 

e) Edital 

37 - Os atos administrativos deverão ser amplamente divulgados e somente terão validade e 

produzirão efeitos após a sua publicação no Diário Oficial do Estado-DOE, obedecendo ao princípio 

da: 

a) Publicidade 

b) Propaganda 

c) Ilegalidade 

d) Impessoalidade 

e) Eficácia 

38 - É uma variável do sistema de administração participativo, que representa o comportamento 

humano que gera o trabalho em equipe, confiança e participação das pessoas: 

a) Relacionamento Humano. 

b) Desenvolvimento Individual. 

c) Relacionamento Interpessoal. 

d) Capital Humano. 

e) Trabalho em Equipe. 

39 - Processo que gera estímulos e interesses para avida das pessoas e estimula comportamento e 

ações: 

a) Empatia 

b) Flexibilidade 

c) Trabalho em equipe 

d) Comunicação 
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e) Motivação 

40 - Setor responsável pelo recebimento, registros, distribuição, controle de tramitação e expedição 

de documentos, com vistas ao favorecimento de informações aos usuários internos e externos: 

a) Descentralização 

b) Cadastro 

c) Protocolo 

d) Registro 

e) Tramitação 

 


