CADERNO DE PROVA
AGENTE ADMINISTRATIVO
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO:
123456-

CONFIRA SEU NOME E CARGO NO CARTÃO RESPOSTA.
ASSINE O CARTÃO RESPOSTA.
LEIA A PROVA COM ATENÇÃO.
ASSINALE APENAS UMA ALTERNATIVA EM CADA QUESTÃO.
PASSE AS RESPOSTAS PARA O CARTÃO RESPOSTA.
PREENCHA TODO O QUADRINHO DA ALTERNATIVA NO CARTÃO.
BOA PROVA.
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LÍNGUA PORTUGUESA
01) Assinale a alternativa que contém um gênero
textual não-literário:
a) Texto informativo;
b) Crônica;
c) Poema;
d) Novela.

d) Indagação.

02) Assinale a alternativa que contém uma
palavra formada por derivação prefixal e
sufixal:
a) Infelizmente;
b) Envernizar;
c) Enrijecer;
d) Anoitecer.

09) Assinale a alternativa que contém uma
palavra paroxítona:
a) Manivela;
b) Maçã;
c) Celular;
d) Paroxítona.

03) Na palavra “PAROXÍTONA” temos 10
letras, fazendo a transcrição fonética teremos um
número de fonemas igual a:
a) 10 fonemas;
b) 11 fonemas;
c) 12 fonemas;
d) 09 fonemas.
04) Uma palavra é formada por hibridismo
quando na constituição dela entram palavras
pertencentes a idiomas diferentes. Sendo assim,
assinale a alternativa que contém uma palavra
formada por hibridismo:
a) Reco-reco;
b) Fidalgo;
c) Sociologia;
d) Petróleo.
05) Assinale a alternativa que contém em sua
estrutura um verbo no modo imperativo:
a) Compre um presente para mim.
b) Queria que você comprasse algo para eu comer.
c) Se eu pudesse, voltaria para casa.
d) Mamãe! Você está ai?
06) Das alternativas abaixo, qual contém um
advérbio de intensidade:
a) Pouco;
b) Sempre;
c) Lentamente;
d) Provavelmente.
07) A conjunção “MAS” representa a ideia de:
a) Soma;
b) Afirmação;
c) Adversidade;

08) São figuras de linguagem, exceto:
a) Eufemismo;
b) Bucolismo;
c) Metáfora;
d) Anacoluto.

10) Gênero essencialmente poético, que expõe a
subjetividade do autor e diz ao leitor do estado
emocional do “eu do escritor”. Estamos falando
do gênero literário:
a) Épico;
b) Dramático;
c) Lírico;
d) Mundano.
CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES
11) Sobre a história do Município de Canoinhas
é correto afirmar, exceto:
a) Quando os primeiros homens brancos vagaram
pelo sertão, encontraram o rio Canoinhas com o
nome indígena de Itapeba, o que quer dizer pedra
rasa ou cachoeira baixa.
b) Mais tarde outros exploradores localizaram o
mesmo rio com o topônimo hispano-indígena de
Canoges Mirim, que literalmente significa canoas
pequeno. Essa referência é uma contrapartida ao rio
Canoges, situado bem mais abaixo, nos campos de
Lages e modernamente conhecido como Canoas.
c) Do Canoges Mirim é que provém o nome
Canoinhas, denominação que prevaleceu e que
depois originou o povoado de mesmo nome.
d) Gentílico ficou Canoigense.
12) É quando os átomos das moléculas
constituintes da matéria estão em um estado de
agitação baixo, podendo ser concentrados mais
átomos em um mesmo espaço físico. A sua forma
e volume são fixos. Por exemplo, uma bola de
boliche. Pode ser colocada em qualquer tipo de
recipiente que ela não tomará a forma do
recipiente, e o seu volume não vai aumentar ou
diminuir. Neste exemplo a matéria esta em
estado:
a) Líquido;
b) Gasoso;
c) Sólido;

d) Nenhum deles.
13) É uma ciência (ramo da Biologia) que estuda
os seres vivos e suas interações com o meio
ambiente onde vivem. É uma palavra que deriva
do grego, onde “oikos” significa casa e “logos”
significa estudo. Esta ciência é de extrema
importância, pois os resultados de seus estudos
fornecem dados que revelam se os animais e os
ecossistemas estão em perfeita harmonia.
Estamos dando uma definição de:
a) Ecologia;
b) Harmonia;
c) Fitogeografia;
d) Geologia.
14) Acompanhamos no dia-a-dia o quanto o ser
humano está destruindo o meio ambiente. O
crescimento das cidades, as indústrias e os
veículos estão causando transtornos para o ar, o
solo e as águas. O desenvolvimento é necessário,
porém, o ser humano precisa respeitar o meio
ambiente, pois dependemos dele para sobreviver
neste planeta, isso significa conseguir obter o
necessário
desenvolvimento
econômico,
garantindo o equilíbrio ecológico. A isso
chamamos:
a) Sistema de produção;
b) Desenvolvimento sustentável;
c) Desenvolvimento Agrário;
d) Desenvolvimento Internacional.
15) A estiagem que atinge a Região Sul desde
novembro do ano passado provocou prejuízos de
R$ 777 milhões à agricultura de Santa Catarina.
A falta de chuva atingiu principalmente a safra
de grãos (milho, soja e feijão) e a produção de
leite. Quais são as regiões mais atingidas pela
estiagem em Santa Catarina?
a) Litoral.
b) Norte do estado.
c) Sul e Planalto Serrano.
d) Oeste e Meio oeste.
RACIOCÍNIO LÓGICO/MATEMÁTICA
16) Calcule a área de um trapézio sabendo que
sua altura é de 10 cm, a base maior mede 30 cm
e sua base menor mede 18 cm.
a) 5400 cm².
b) 2700 cm².
c) 280 cm².
d) 240 cm².
17) Fernando fez uma compra em uma loja de
roupas. Comprou uma camiseta no valor de R$
54,00, uma calça no valor de R$ 180,00 e uma

jaqueta no valor de R$ 208,00. Optou por pagar
à vista e ganhou 15% de desconto. Qual o valor
que Fernando pagou pela compra?
a) R$ 375,70.
b) R$ 408,65.
c) R$ 367,68.
d) R$ 348,70.
18) Descubra o x na seguinte equação,
-2x + 4 = 22 :
a) x = 9.
b) x = -6.
c) x = -9.
d) x = 4.
19) Calcule aproximadamente a medida da
hipotenusa de um triângulo, sabendo que seus
catetos medem 5 cm e 8 cm respectivamente.
a) 8,24 cm.
b) 9,43 cm.
c) 10,28 cm
d) 8,93 cm.
20) Em uma sala de aula dos 50 alunos, 72% são
meninas. Qual é o número de meninos nessa sala
de aula?
a) 36 meninos.
b) 24 meninos.
c) 14 meninos.
d) 10 meninos.
ESPECÍFICAS/ AGENTE ADMINISTRATIVO
21) No preâmbulo da Constituição da República
Federativa do Brasil, inicia-se com a frase “Nós,
representantes do povo brasileiro, reunidos em
Assembleia
Nacional
Constituinte
para
instituir...”. No caso, o complemento da frase é:
a) A República Federativa do Brasil.
b) A Constituição Brasileira.
c) A Lei Maior.
d) Um Estado Democrático.
22) Em seu artigo 1º, nossa Lei Maior indica que
a República Federativa do Brasil, formada pela
união indissolúvel dos Estados e Municípios e do
Distrito Federal, constitui-se em:
a) Estado Democrático de Direito.
b) Estado da República Federativa do Brasil.
c) Estado Nacional.
d) Estado Laico.
23) Os fundamentos escritos em nossa
Constituição Brasileira, no seu artigo primeiro,
referem-se:

a) À república e à Sociedade de Estado
Democrático.
b) Ao Estado Democrático de Direito e à cidadania.
c) Soberania e cidadania e dignidade da pessoa
humana.
d) Cidadania e dignidade da pessoa humana.
24) In verbis, em seu artigo primeiro, no
parágrafo único, lê-se que todo poder emana:
a) Do Presidente da República.
b) Da Assembleia Legislativa.
c) Do Senado e da Câmara dos Deputados.
d) Do povo.
25) Assinale o item que não contempla o que diz
o artigo 4º de nossa Constituição, quanto aos
seus princípios:
a) Independência nacional.
b) Não intervenção.
c) Igualdade entre os estados.
d) Dano moral.
26) No artigo 5º de nossa Lei Maior, referente
aos direitos e deveres individuais e coletivos,
indica que todos são iguais perante a lei, sem
distinção de qualquer natureza, garantindo-se a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade:
a) Aos brasileiros.
b) Aos estrangeiros, em qualquer localidade.
c) Aos estrangeiros, residentes no País.
d) Aos brasileiros e aos estrangeiros, residentes no
País.
27) “Destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia, a seleção
da proposta
mais
vantajosa
para
a
administração e a promoção do desenvolvimento
nacional sustentável e será processada e julgada
em estrita conformidade com os princípios
básicos da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório.”
A redação acima se refere a:
a) Art. 3º da lei 8.666/93;
b) Art. 5º da lei 1020/00;
c) Art. 37º da lei 10.520/98;
d) Art. 1º da lei 4.320/94

28) No Art. 7o , da lei que regulamenta as
licitações, tem a seguinte redação: “As licitações
para a execução de obras e para a prestação de
serviços obedecerão ao disposto neste artigo e,
em particular, à seguinte sequência.” Fazem
parte desta sequência, exceto:
a) Proposta comercial;
b) Projeto básico;
c) Projeto executivo;
d) Execução das obras e serviços.
29) 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. (Redação dada pela Lei nº
8.883, de 1994)
Esta modalidade recebe o nome de:
a) Pregão;
b) Leilão;
c) Concurso;
d) Concorrência.
30) A Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, traz que
para a aquisição de bens e serviços comuns,
poderá ser adotada a licitação na modalidade:
a) Leilão.
b) Pregão.
c) Livre concorrência.
d) Tomada de preços.
31) A Lei que estatui normas gerais de direito
financeiro para elaboração e controle dos
orçamentos e balanços da União, dos Estados,
dos Municípios e do Distrito Federal, de acordo
com o disposto no art. 5º, XV, b, da Constituição
Brasileira, é:
a) 4.088 de 13-8-1960.
b) 4.089 de 14-7-1961.
c) 4.090 de 13-7-1962.
d) 4.092 de 13-8-1962.
32) A receita derivada, instituída pelas
autoridades de direito público, compreendendo
os impostos, as taxas e contribuições, nos termos
da Constituição e das leis vigentes em sua
matéria financeira, destinando-se o seu produto

ao custeio de atividades gerais ou específicas
exercidas por essas entidades, é:
a) A Receita Bruta.
b) O Tributo.
c) O Imposto.
d) O Warrant.
33) Assinale a alternativa que não obedece a
modalidade e valor de licitação:
a) Convite - até R$ 150.000,00 para obras;
b) Convite - até R$ 80.000,00 para serviços de
engenharia;
c) Tomada de preços - até R$ 1.500.000,00 para
obras;
d) Tomada de preços - até R$ 650.000,00 para
compras de produtos.
34) Fazem parte da receita de capital, exceto:
a) Receitas correntes;
b) Operações de crédito;
c) Alienação de bens;
d) Amortização de empréstimos.
35) Serão consideradas despesas de custeio,
exceto:
a) Material de Consumo;
b) Material Permanente;
c) Serviços de Terceiros;
d) Encargos Diversos.
36) Quanto a composição da Proposta
Orçamentária é correto afirmar:
I - Projeto de Lei de Orçamento;
II - Tabelas explicativas, das quais, além das
estimativas de receita e despesa, constarão, em
colunas distintas e para fins de comparação:
a) A receita arrecadada nos três últimos
exercícios anteriores àquele em que se elaborou
a proposta;
b) A receita prevista para o exercício em que se
elabora a proposta;
c) A receita prevista para o exercício a que se
refere a proposta;
d) A despesa realizada no exercício
imediatamente anterior;
e) A despesa fixada para o exercício em que se
elabora a proposta; e
f) A despesa prevista para o exercício a que se
refere a proposta.
III - Especificação dos programas especiais de
trabalho custeados por dotações globais, em
têrmos de metas visadas, decompostas em
estimativa do custo das obras a realizar e dos

serviços a prestar, acompanhadas de justificação
econômica, financeira, social e administrativa.
Assinale a alternativa que contempla as
exigências da proposta orçamentária:
a) I – II;
b) II – III;
c) I – II – III;
d) I – III.
37) A lei que Estatui Normas Gerais de Direito
Financeiro para elaboração e controle dos
orçamentos e balanços da União, dos Estados,
dos Municípios e do Distrito Federal, é a lei:
a) 4.320/64;
b) 10.520/02;
c) 11.666/96;
d) 4.120.67.
38) São componentes
do computador,
responsável pela entrada de dados, exceto:
a) Scanner.
b) Mouse.
c) Caixas de Som.
d) WebCam.
39)
-Inicializa o hardware do computador;
-Fornece rotinas básicas para controle de
dispositivos;
-Fornece gerência, escalonamento e interação de
tarefas;
As características acima elencadas são referentes
à qual alternativa?
a) Office.
b) Sistema Operacional.
c) Firewall.
d) Setup.
40) Complete a lacuna:
“___________________
é
um
software
navegador que habilita seus usuários a
interagirem
com
documentos
virtuais
da Internet.”
a) Browser.
b) Proxy.
c) Firewall.
d) Backup.

