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CARGO: AGENTE DE ATIVIDADES GERAIS 

 

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 01h00min (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 

O texto abaixo servirá de subsídio para as questões 1 a 5: 

E o seu nível de corrupção, como vai?  

Millôr Fernandes 

Dizem por ai que todo homem tem seu preço. Há quem vá mais longe afirmando que alguns 

homens são vendidos a preço de banana. Sempre esperei, na vida, o dia da Grande Corrupção, e 

confesso, decepcionado, que ele nunca veio. A mim só me oferecem causas meritórias, oportunidades 

de sacrifício, salvações da Pátria ou pura e frontalmente a hedionda tarefa de lutar contra a corrupção. 

Enquanto eu procuro desesperadamente uma oportunidade, as pessoas e entidades agem comigo de 

tal forma que às vezes chego a duvidar de que a corrupção exista. Mas, falar em corrupção, como 

anda a sua? Vendendo saúde ou combalida e atrofiada como a minha? (...) 

1 - “A mim só me oferecem causas meritórias, oportunidades de sacrifício, salvações da Pátria ou 

pura e frontalmente a hedionda tarefa de lutar contra a corrupção.” Observe as palavras em 

destaque e assinale a alternativa que apresenta as palavras capazes de substitui-las sem alteração de 

sentido:  

a) desprestigiosas - desairosa 

b) infames – imunda  

c) notáveis - sórdida 

d) inábeis - desumana  

e) repugnante – truculenta  

2 - “Dizem por ai que todo homem tem seu preço. Há quem vá mais longe afirmando que alguns 

homens são vendidos a preço de banana. Sempre esperei, na vida, o dia da Grande Corrupção, e 

confesso, decepcionado, que ele nunca veio.”  Com relação as palavras em destaque é correto: 

a) As três palavras poderão ser eliminadas do texto e não haverá comprometimento na 

compreensão. 
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b) Os três vocábulos pertencem a classe gramatical dos verbos. 

c) São vocábulos que exercem a função de conectivos entre as orações. 

d) O vocábulo HÁ poderá ser substituído por Á. 

e) Os três vocábulos pertencem a classe gramatical dos adjetivos. 

3 - Pronomes são palavras que acompanham os substantivos, podendo substituí-los (direta ou 

indiretamente), retomá-los ou se referir a eles. Alguns exemplos de tipos de pronome são: pessoais, 

possessivos, demonstrativos, interrogativos, relativos e indefinidos. Um exemplo disso pode ser 

observado na oração a seguir. Observe: “Enquanto eu procuro desesperadamente uma oportunidade, 

as pessoas e entidades agem comigo de tal forma que às vezes chego a duvidar de que a corrupção 

exista.” 

Assinale a alternativa na qual a palavra em destaque não pode ser classificada como um pronome:  

a) Vou comprar aquela casa para mim. 

b) Fernanda é minha mãe. 

c) Esta é a menina de quem te falei. 

d) Algumas meninas veem defeito em tudo, menos nelas mesmas. 

e) Nós viajaremos para o Canadá na próxima semana. 

4 - “Mas, falar em corrupção, como anda a sua?” A palavra em destaque possui no texto a função 

de: 

a) Apresentar uma ideia conclusiva. 

b) Apresentar uma ideia aditiva. 

c) Indicar que ao final da frase haverá um ponto de interrogação. 

d) Expressar uma dúvida, incerteza. 

e) Apresentar uma oposição ao dito anteriormente. 
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5 - “Mas, falar em corrupção, como anda a sua? Vendendo saúde ou combalida e atrofiada como a 

minha?” Com relação ao fragmento é CORRETO: 

I – Há o emprego do ponto de interrogação. 

II – Há pelo menos uma palavra polissílaba. 

III – Pelo menos um dos verbos está no gerúndio.   

IV – Há o emprego do acento agudo em uma das palavras. 

a) Apenas as alternativas I e II estão corretas. 

b) Apenas as alternativas I e IV estão corretas. 

c) Apenas a alternativas IV está correta. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

e) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas. 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 

6 - Um automóvel com velocidade de  percorre certa distância em 3,5 horas. Nas mesmas 

condições e com velocidade de  percorrerá a mesma distância em: 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

 

7 - Considere a equação   , a qual admite duas raízes reais, . O valor de   

   é igual a: 

a) 9 

b) 8 

c) 5 
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d) 7 

e) 6 

 

8 - Em uma partida de basquete, as equipes, ao pontuarem entre cestas de 3 e 2 pontos, fizeram um 

total de 120 cestas totalizando 280 pontos. O número de cestas de 2 pontos foi de: 

a) 70 

b) 50 

c) 40 

d) 30 

e) 80 

 

9 - Se  representa logarítmo de  na base 10, então o valor de 

 é: 

a) 4 

b) 2 

c) 5 

d) 3 

e) 10 

 

10 - Em um papel retangular cuja área total mede 1.280  estão destacados 6 quadrados, conforme 

figura abaixo: 

 

Com a parte destacada da cartolina, pode-se montar um cubo cujo volume é de: 

a) 256  

b) 364  
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c) 572  

d) 624  

e) 512  

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

11 - O agronegócio catarinense é caracterizado principalmente por pequenas propriedades familiares. 

Maçã, cebola, ostras, suínos e hortifrutigranjeiros são os gêneros em que o estado lidera a produção 

nacional, entre outros que também se destacam. Já o comércio interno chama atenção pela receita: 

com um mercado consumidor de grande potencial, o comércio catarinense arrecada a 6ª maior receita 

do país. O setor de serviços vem logo atrás; a 7ª maior receita do país é em Santa Catarina, com 

destaque para os serviços ligados a transporte e tecnologia. Diante dos dados expostos é possível 

afirmar que os produtos agrícolas e industriais catarinenses são exportados para 190 países, o que faz 

do estado o ........................  

Fonte: http://turismo.sc.gov.br/o-estado/  

a) 8° maior exportador do Brasil. 

b) 17° maior exportador do Brasil. 

c) 10° maior exportador do Brasil. 

d) 2° maior exportador do Brasil. 

e) 1° maior exportador do Brasil. 

12 - Estudos arqueológicos comprovam que o estado de Santa Catarina é habitado há milhares de 

anos. Pelos menos três grandes grupos indígenas viviam na região antes dos europeus chegarem a 

partir de 1500. Os primeiros povoados do estado só começaram a surgir, porém, por volta de 1660, 

quando da fundação da Vila de Nossa Senhora da Graça do Rio de São Francisco (atual cidade de 

São Francisco do Sul). Com relação a ocupação do estado de Santa Catarina, o primeiro núcleo de 

moradores formado fora do litoral foi registrado em:  

a) Laguna    

b) Chapecó  

http://turismo.sc.gov.br/o-estado/


ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA - SC 

 

8 
 

c) Curitibanos 

d) Lages  

e) São Joaquim 

13 - Segundo os dados disponibilizados pela Câmara Municipal de Vereadores, Seara-Distrito veio a 

emancipar-se de Concórdia em 03 de abril de 1954, após intenso confrontamento político com Itá e 

Arabutã, pretendentes a sediar o novo Município que se formaria na ordem territorial da região. 

Todavia, prevaleceu por méritos e direitos a indicação de ganho de Sede do neo-município a Seara. 

Entre os quisitos para merecer a emancipação aquele que superou exacerbadamente os demais 

candidatos foi:  

a) População 

b) Taxa de Natalidade 

c) Arrecadação Tributária  

d) Taxa de Analfabetismo 

e) Ruas Pavimentadas 

14 - O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) realizou, em 2017, uma operação 

censitária com o objetivo de retratar a realidade do “Brasil Agrário” por meio da investigação das 

características e das atividades econômicas desenvolvidas nos estabelecimentos agropecuários do 

País. Como fruto dessa operação, temos disponíveis os resultados preliminares do Censo 

Agropecuário 2017. Nesse sentido, assinale a alternativa que apresenta uma informação verdadeira 

quanto aos dados do município de Seara em comparação com os demais municípios do Estado:  

a) Seara está entre os três maiores produtores de suínos do estado em número de animais e  

classifica-se como um dos dez maiores produtores de galináceos. 

b) Seara é o maior produtor de suínos do estado em número de animais e classifica-se como um 

dos dez maiores produtores de galináceos. 

c) Seara está entre os três maiores produtores de bovinos do estado em número de animais e 

também classifica-se como um dos três  maiores produtores de  galináceos. 
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d) Seara, pelo fato de possuir uma pequena área, não destaca-se em nenhum setor agropecuário. 

e) Seara é o segundo maior produtor de perus do estado perdendo apenas de Chapecó e possui o 

segundo maior rebanho de suínos do estado. 

15 - No ultimo 28 de outubro realizou-se o segundo turno das eleições presidenciais e para 

governador do Estado. Segundo as informações divulgadas pelo TRE ocorreram eleições de 2º turno 

em quantos estados brasileiros? 

a) 14 estados e o DF 

b) 20 estados  

c) 8 estados  

d) 5 estados e o DF 

e) 13 estados e o DF 

INFORMÁTICA 

16 - Qual das opções a seguir, melhor caracteriza o processo de boot em um microcomputador: 

a) Inicializar somente o Windows.  

b) Inicializar apenas o sistema operacional. 

c) Inicializar a máquina, testando o hardware e carregando arquivos do sistema operacional. 

d) Inicializar e testar apenas os dispositivos de memória. 

e) Verificar a fonte de alimentação após ligar a máquina. 

17 - Unidade de medida que determina a qualidade da impressão de um documento a ser impresso: 

a) BPM 

b) DPI 

c) CPI 

d) BIT 
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e) Byte   

18 - Considerando os seguintes dados de uma planilha do Microsoft Excel: 

 

Qual será o total retornado pela função presente na célula B6 ? 

a) 140 

b) 80 

c) 100 

d) 50 

e) 130 

19 - Com relação aos navegadores web é CORRETO afirmar que: 

a) É utilizado para gerenciar e-mails das corporações ou pessoais. 

b) É utilizado como ferramenta de busca na WEB. 

c) É responsável pela autenticação de usuários e acesso a sistemas WEB. 

d) É utilizado para acessar os links ou endereços com conteúdos e recursos na WEB. 

e) É o programa responsável por configurar o acesso a WEB. 

20 - Com relação ao Microsoft Power Point é INCORRETO afirmar que: 

a) Documentos do Microsoft Word ou Excel não podem ser vinculados às apresentações. 

b) É possível adicionar links ou hiperlinks nas páginas de apresentação. 

c) Podem ser adicionados arquivos de imagens e sons nas páginas de apresentação. 
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d) É possível vincular outra apresentação Power Point nas paginas de apresentação. 

e) É possível criar e executar macros. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

AGENTE DE ATIVIDADES GERAIS 

21 - De acordo com o Manual de Redação da Presidência, redação oficial caracteriza-se: 

a) Pela informalidade de suas comunicações. 

b) Pela pessoalidade, uso do padrão culto de linguagem, clareza, concisão, formalidade e 

uniformidade. 

c) Pela pessoalidade, uso da linguagem coloquial, clareza, concisão, formalidade e 

uniformidade. 

d) Pela impessoalidade uso do padrão culto de linguagem, clareza, concisão, formalidade e 

uniformidade. 

e) Pela ambiguidade de suas informações. 

22 - Quanto ao uso do pronome de tratamento Vossa Excelência é empregado para todas as 

autoridades abaixo relacionadas, exceto: 

a) Prefeito Municipal. 

b) Vice-Presidente da República. 

c) Cardeais. 

d) Conselheiros dos Tribunais de Contas Estaduais. 

e) Embaixadores. 

23 - Conforme o Manual de Redação Oficial da Presidência, os documentos do padrão Ofício devem 

obedecer a seguinte forma de apresentação: 

a) Fonte Arial de corpo 12 no texto geral, 11 nas citações e 12 nas notas de rodapé. 

b) Não é obrigatório constar a partir da segunda página o número da página. 
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c) O início de cada parágrafo do texto deve ter 4,0 cm de distância da margem esquerda. 

d) O campo destinado à margem lateral direita terá 5,5 cm. 

e) Os ofícios, memorandos e anexos destes poderão ser impressos em ambas as faces do papel. 

Neste caso, as margens esquerda e direita terão as distâncias invertidas nas páginas pares 

(“margem espelho”). 

24 - Por seu baixo custo e celeridade se transformou na principal forma de comunicação para 

transmissão de documentos. A afirmação acima refere-se à definição de: 

a) Telegrama. 

b) Comunicação interna. 

c) Aviso. 

d) Exposição de motivos. 

e) Correio eletrônico. 

25 - No envelope, o endereçamento das comunicações dirigidas às autoridades tratadas por Vossa 

Excelência, terá a seguinte forma: 

a) A Vossa Senhoria 

    Fulano de Tal 

    Ministro de Estado da Justiça 

....70064-900 – Brasília. DF 

b) Ao Excelentíssimo Senhor 

    Fulano de Tal 

    Ministro de Estado da Justiça 

....70064-900 – Brasília. DF 

c) A Sua Excelência o Senhor 
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    Fulano de Tal 

    Ministro de Estado da Justiça 

....70064-900 – Brasília. DF 

d) Ao Senhor 

    Fulano de Tal 

    Ministro de Estado da Justiça 

....70064-900 – Brasília. DF 

e) Ao Ilustríssimo Senhor 

    Fulano de Tal 

    Ministro de Estado da Justiça 

....70064-900 – Brasília. DF 

26 - De acordo com a Lei 8.987/1995 (Concessão e permissão dos serviços públicos), a encampação 

é uma forma de: 

a) Extinção da concessão. 

b) Intervenção na concessão. 

c) Encargo da concessão. 

d) Suspensão da concessão. 

e) Modalidade de licitação, usada exclusivamente na concessão. 

27 - A permissão de serviço público será formalizada mediante: 

a) Chamada pública. 

b) Nota de empenho. 

c) Contrato de adesão. 
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d) Carta convite. 

e) Termo de ajuste de conduta. 

28 - Na modalidade Convite, o prazo mínimo até o recebimento das propostas ou da realização do 

evento será de: 

a) 45 dias 

b) 5 dias úteis 

c) 30 dias 

d) 15 dias 

e) 5 dias 

29 - Sobre obras e serviços, julgue as alternativas abaixo e assinale a incorreta: 

a) As licitações para execução de obras e para a prestação de serviços obedecerá à seguinte 

sequência: projeto básico, projeto executivo e execução das obras e serviços. 

b) As obras e serviços somente poderão ser licitados quando existir orçamento detalhado em 

planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários. 

c) É vedada, ainda, a inclusão, no objeto da licitação, de fornecimento de materiais e serviços 

sem previsão de quantidades ou cujos quantitativos não correspondam às previsões reais do 

projeto básico ou executivo. 

d) A execução das obras e dos serviços deve programar-se, sempre, em sua totalidade, previstos 

seus custos atual e final e considerados os prazos de sua execução. 

e) Ao cidadão não é permitido requerer à Administração Pública os quantitativos das obras e 

preços unitários de determinada obra executada.  

30 - Com exceção de carta convite, o prazo para interpor recurso do julgamento das propostas é; 

a) 5 dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata. 

b) 15 dias a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata. 
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c) 15 dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata. 

d) 10 dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata. 

e) 10 dias a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata. 

31 - O julgamento das propostas será: 

a) Subjetivo 

b) Intencional 

c) Objetivo e subjetivo 

d) Objetivo 

e) Parcial 

32 - Julgue as alternativas abaixo e assinale a que NÃO corresponde a documentação exigida para 

habilitação nas licitações, conforme o art. 27 da Lei de Licitações: 

a) Habilitação jurídica. 

b) Comprovante que a empresa está localizada no município. 

c) Qualificação técnica. 

d) Qualificação econômico-financeira. 

e) Regularidade fiscal e trabalhista. 

33 - São poderes administrativos, EXCETO: 

a) O poder da blindagem patrimonial. 

b) O poder regulamentar ou normativo. 

c) O poder disciplinar. 

d) O poder hierárquico. 

e) O poder de polícia. 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA - SC 

 

16 
 

34 - Bens públicos podem ser conceituados como: 

a) Bens adquiridos pelas pessoas físicas. 

b) Bens imóveis das pessoas físicas. 

c) Bens móveis das pessoas físicas. 

d) Todos os bens móveis e imóveis pertencentes a União, Estados, Distrito federal e 

Municípios. 

e) Bens móveis e imóveis do chefe o poder executivo. 

35 - A investidura em cargo ou emprego público de provimento efetivo será feita mediante: 

a) Licitação 

b) Indicação política 

c) Concurso público de provas ou de provas e títulos 

d) Carta convite 

e) Entrevista 

36 - A investidura do servidor em cargo ou emprego de atribuições e responsabilidades compatíveis 

com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção 

médica é denominada de: 

a) Exoneração 

b) Reversão 

c) Recondução 

d) Disponibilidade 

e) Readaptação 

37 - É forma de vacância em cargo público, EXCETO: 

a) Falecimento 
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b) Nomeação 

c) Exoneração 

d) Demissão 

e) Aposentadoria 

38 - Assinale a alternativa que NÃO constitui vantagem a ser paga aos servidores, de acordo com o 

Estatuto do Servidores Públicos do Município de Seara/SC: 

a) Ajuda de custo 

b) Diária 

c) Jeton 

d) Gratificações e adicionais 

e) Abono familiar 

39 - Sobre licenças concedidas aos servidores, assinale a alternativa que NÃO está prevista no 

Estatuto do Servidores Públicos do Município de Seara/SC: 

a) Licença viagem. 

b) Licença para tratamento de saúde. 

c) Licença gestante. 

d) Licença por acidente de trabalho. 

e) Licença adotante. 

40 - Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço, EXCETO:  

a) Para casamento. 

b) Em virtude de falecimento de irmão. 

c) Para doação de sangue. 
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d) Para assistir competição esportiva quando não for atleta do Município. 

e) Alistamento militar. 

 


