Município de Marema- SC
Processo Seletivo 001/2018
Prova objetiva escrita para o cargo de:

AGENTE ADMINISTRATIVO
ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES
1. A Prova terá duração de 03 (três) horas, com horário previsto para o início as 15h00min e término
às 18h00min.
2. O tempo gasto pelo Fiscal para as orientações gerais será descontado, iniciando-se a partir do
momento em que o mesmo autorizar o inicio da realização da prova.
3. Esta prova contém 20 (vinte) questões objetivas, cada uma com 04 (quatro) alternativas, sendo
apenas uma a correta.
4. Leia atentamente todas as questões assinale a alternativa que achar que esteja correta e passe
para o cartão resposta, o qual possui sua identificação e a identificação por código de barras o
qual você deverá opor a sua assinatura.
5. O caderno de provas é o seu rascunho, pode utilizá-lo para isso.
6. A marcação no cartão resposta deve-se dar com caneta esferográfica da seguinte maneira:
Você deverá assinalar a sua alternativa correta como no exemplo abaixo:
Questão Alternativa correta
01
A
B
C
D
- preenchimento correto.
Não serão aceitos outros tipos de marcações, pois a correção será realizada por leitura óptica.
7. O cartão resposta é o único documento que comprova as respostas corretas.
8. Se durante a prova necessite ir ao banheiro, chame o fiscal, levantando uma das mãos. Lembrese que você só poderá sair da sala após 01 (uma) hora do inicio da prova.
9. Qualquer dúvida ou reclamação relativamente a alguma questão, você poderá utilizar o formulário
de recurso anexo ao Edital de Processo Seletivo 001/2018.
10. Boa prova.
11. Com auxilio do fiscal destaque, se desejar, o rascunho do seu cartão resposta.
12. Para levar o caderno de prova você deve permanecer na sala no mínimo até às 17h00min.
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Conhecimentos Gerais
Leia, com atenção, o seguinte fragmento de um manual de instrução de uso de celular, pois as
questões de 01 a 02 são referentes a ele.

(Fonte: https://www.google.com/manual+de+instruções).

01- Pelas características predominantes do texto, assinale a alternativa que indique a tipologia
textual a que ele pertence:
a)
b)
c)
d)

Dissertação.
Descrição.
Injunção.
Narração.

02- Constitui característica discursiva predominante no texto:
a)
b)
c)
d)

Exposição dissertativa argumentativa com uso da linguagem técnica.
Linguagem conotativa para objetivar as informações.
Linguagem verbal articulada com situações imagéticas.
Linguagem denotativa com uso de verbos no imperativo.

03- “Certifique-se de que quaisquer telefones móveis ou equipamentos instalados em seu
veículo estejam montados com segurança.”.
É correto afirmar sobre a colocação pronominal destacada nessa frase:
a)
b)
c)
d)

Uso opcional de ênclise com verbo no modo imperativo.
Uso de ênclise, pois não se inicia uma frase com pronome oblíquo átono.
Uso de ênclise provocada pelo advérbio.
Uso de próclise para iniciar orações optativas.

04- “Não remova um cartão enquanto o telefone transfere ou acessa informações.”.
É incorreto afirmar sobre a classificação de palavras nessa frase:
a)
b)
c)
d)

Há três verbos.
Há dois artigos.
Há quatro substantivos.
A palavra “não” é um advérbio.

05- Em um curso de culinária de cinquenta inscritos apenas doze não pagaram a mensalidade
de dezembro. Qual é a taxa de inscritos no curso que pagaram a mensalidade de dezembro?
a)
b)
c)
d)

24%.
76%.
59%.
41%.

06- Qual é o intervalo que apresenta o maior número que ao dividirmos 160 e 220, obteremos
respectivamente, os restos 7 e 4?
a) Um número menor que quatro.
b) Um número maior que três e menor que seis.
c) Um número maior que cinco e menor que nove.
d) Um número maior que oito.
07- Qual a solução da expressão numérica

?

a)
b)
c)
d)
08- O próximo número da sequência lógica 11358, 12456, 13257 é:
a)
b)
c)
d)

14437.
14256.
13542.
21536.

09- Sobre o município de MAREMA-SC incorreto afirmar que:
(Fonte:www.marema.sc.gov.br.).

a) O município possui em sua bacia hidrográfica, o rio denominado Chapecózinho, Golfo e
Saudades. A vegetação nativa ocupa hoje cerca de 3,5% do território marenense, que é
constituído por culturas cíclicas. Das áreas desmatadas o reflorestamento ocupa 25%,
sendo 90% a cultura de eucalipto.
b) Os primeiros moradores do núcleo habitado foram José Reck, Alfredo Mayer, André
Lunardi e Marcelino Lunardi que se dedicavam á agricultura e pecuária, de modo
especial à suinocultura.

c) Em 1989 foi criado o município de Marema, desmembrando-se de Xaxim, pela lei nº
1.112 de 11 de Junho de 1989.
d) Em 1940, gaúchos descendentes de imigrantes italianos, oriundos de Erechim, Guaporé
e Nova Prata, chegaram à região de Marema para explorar a madeira nativa. O local
lembrava os pântanos da Itália, chamados de Maremma, e vem daí o nome do
município. Quando era distrito chegou a chamar-se Marrecas, mas, por haver outras
localidades com a mesma denominação, o lugar foi batizado Marema depois da
emancipação.
10- No mapa do Brasil abaixo, identifique que estado encontra se em destaque?

a)
b)
c)
d)

O estado de Paraíba.
O estado de Rio Grande do Norte.
O estado de Alagoas.
O estado de Pernambuco.

Conhecimentos Específicos
11- Analise os princípios da Administração Pública apresentados abaixo:
I- A Administração não pode atuar com vistas a prejudicar ou beneficiar pessoas determinadas,
uma vez que é sempre o interesse público que tem que nortear o seu comportamento.
II- Os atos praticados pela Administração Pública devem ser amplamente divulgados,
ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas em lei.
III- A Administração Pública não pode, por simples ato administrativo, conceder direitos de
qualquer espécie, criar obrigações ou impor vedações aos administrados; para tanto, ela
depende de lei.
Não se encontra descrito acima o seguinte princípio:
a)
b)
c)
d)

Autotutela.
Legalidade.
Impessoalidade.
Publicidade.

12- Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos
públicos. Sobre este tema, é incorreto afirmar que:
a) É direito do requerente obter o inteiro teor de decisão de negativa de acesso, por
certidão ou cópia.
b) Para o acesso a informações de interesse público, a identificação do requerente não
pode conter exigências que inviabilizem a solicitação.
c) São permitidas exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de
informações de interesse público.
d) A informação armazenada em formato digital será fornecida nesse formato, caso haja
anuência do requerente.
13- No serviço público, a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades
compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada
em inspeção médica, denomina-se:
a)
b)
c)
d)

Reversão.
Transferência.
Readaptação.
Promoção.

14- Na fase de habilitação das Licitações são exigidas a apresentação de alguns documentos.
A prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Geral de
Contribuintes (CGC) representa uma documentação relativa à:
a)
b)
c)
d)

Qualificação técnica.
Habilitação jurídica.
Qualificação econômico-financeira.
Regularidade fiscal e trabalhista.

15- Nas licitações, a abertura dos envelopes contendo a documentação para habilitação e as
propostas será realizada sempre através de:
a) Ato público previamente designado, do qual se lavrará ata circunstanciada, assinada
pelos licitantes presentes e pela Comissão.
b) Ato sigiloso, posteriormente informado, do qual se lavrará ata circunstanciada, assinada
pelos licitantes presentes e pela Comissão.
c) Ato público previamente designado, do qual se lavrará ata circunstanciada, assinada
apenas pelos integrantes da Comissão.
d) Ato privado previamente, do qual se lavrará ata circunstanciada, assinada pelos
integrantes da Comissão presentes.
16- Em relação ao processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, são
deveres do administrado perante à Administração, exceto:
a) Prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos
fatos.
b) Agir de modo temerário.
c) Proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé.
d) Expor os fatos conforme a verdade.

17- De acordo com a Constituição Federal Brasileira, representa um direito dos trabalhadores
urbanos e rurais:
a)
b)
c)
d)

Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos sábados.
Seguro-desemprego, em caso de desemprego voluntário.
Remuneração do trabalho diurno superior à do noturno.
Gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário
normal.

18- Os regimes jurídicos modernos impõem uma série de deveres aos servidores públicos
como requisitos para o bom desempenho de suas funções e também para o regular
funcionamento dos serviços públicos.
Não representa um dos deveres dos servidores públicos:
a) Representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder.
b) Atender com presteza à expedição de certidões requeridas para defesa de direito ou
esclarecimento de situações de interesse pessoal.
c) Zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público.
d) Cumprir as ordens superiores, mesmo quando manifestamente ilegais.
19- A redação oficial é a maneira pela qual o Poder Público redige atos normativos e
comunicações. Sobre o assunto, analise as afirmativas abaixo:
I- Não há lugar na redação oficial para impressões pessoais, como as que, por exemplo,
constam de uma carta a um amigo, ou de um artigo assinado de jornal, ou mesmo de um texto
literário. A redação oficial deve ser isenta da interferência da individualidade que a elabora.
II- A linguagem técnica, os regionalismos vocabulares e os rebuscamentos acadêmicos devem
ser empregados em todos os documentos oficiais.
III- A clareza deve ser a qualidade básica de todo texto oficial. Pode-se definir como claro
aquele texto que possibilita imediata compreensão pelo leitor. No entanto a clareza não é algo
que se atinja por si só: ela depende estritamente das demais características da redação oficial.
O número de afirmativas corretas corresponde a:
a)
b)
c)
d)

Zero.
Uma.
Duas.
Três.

20- As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte podem recolher diversos tributos
mediante documento único. Este Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições, denominado de Simples Nacional, não inclui o seguinte tributo:
a)
b)
c)
d)

Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana.
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza.
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias.

