Município de Marema- SC
Concurso Público 001/2019
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 09h00min e término
às 12h00min.
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 30 (trinta) 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 marcar a sua alternativa correta como no exemplo abaixo:
A

B

C

D

01
- 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 do Concurso Público 001/2019.
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 11h00min.
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Conhecimentos Gerais
Leia o texto a seguir para responder às questões de 01 a 02.
Emprego e outras formas de trabalho
Por Estela Benetti
01/05/2019
Neste Dia do Trabalho, milhares de brasileiros não têm o que comemorar. Nesta terça-feira
(30), o IBGE divulgou a pesquisa Pnad Contínua Mensal que apontou taxa de desemprego de
12,7%, o que significa 13,4 milhões de desempregados, mais do que no último trimestre do ano
passado, quando a taxa ficou em 11,6%, representando 12,2 milhões de pessoas sem
trabalho.
Este novo levantamento não incluiu dados estaduais, mas na última Pnad trimestral, relativa
aos últimos três meses do ano passado, SC continuou com a menor taxa de desemprego do
país, 6,4% e cerca de 246 mil pessoas sem trabalho.
Além dessa pesquisa com foco em trabalho remunerado, a Pnad Contínua faz também o
suplemento Outras Formas de Trabalho. Nesse levantamento relativo a 2018, em Santa
Catarina 5,3 milhões de pessoas de 14 anos ou mais - 90,5% da população - fizeram algum
tipo de trabalho sem remuneração. Segundo a pesquisa, 89% fizeram fazeres domésticos, 30%
cuidaram de pessoas, 8% produziram para o próprio consumo e 4,7% atuaram como
voluntários. As médias são semelhantes às nacionais. No país, 87% fizeram afazeres
domésticos ano passado, 31% cuidaram de pessoas, 7,7% produziram para consumo próprio e
4,3% atuaram como voluntários.
Entre as quatro formas de trabalho não remunerado apuradas pelo IBGE, Florianópolis se
destaca como a capital brasileira com maior percentual de pessoas que atuam como
voluntárias, 6,4% enquanto a média estadual é de 4,7% e nacional 4,3%. Das que atuam como
voluntárias em Florianópolis, 78,9% o fazem por influência de empresas e 21,1% por iniciativa
própria. As mulheres dedicam 6,4 horas semanais e os homens, 6,1 horas. Vale lembrar que
um dos pontos negativos do Brasil é que poucas pessoas realizam serviços voluntários no
país.
Estela Benetti - Especialista na economia de Santa Catarina, traduz as decisões mais relevantes do
mercado, faz análises e antecipa tendências que afetam a vida de empresários, governos e consumidores.
https://www.nsctotal.com.br

01- Assinale a alternativa em que a palavra sublinhada pode ser substituída, sem prejuízo de
sentido, pela palavra apresentada entre parênteses.
a) “(...) Pnad Contínua faz também o suplemento Outras Formas de Trabalho.” 3º§
(aditamento).
b) “(...) não incluiu dados estaduais, mas na última Pnad trimestral (...).” 2º§ (por isso).
c) “(...) poucas pessoas realizam serviços voluntários no país.” 4º§ (compulsórios).
d) “(...) pesquisa Pnad Contínua Mensal que apontou taxa de desemprego de
12,7%(...).”1º§ (estimativa).
02- “Nesta terça-feira (30), o IBGE divulgou a pesquisa Pnad Contínua Mensal que apontou
taxa de desemprego de 12,7%, o que significa (...).” 1º§.
A oração destacada nesse período apresenta uma ideia de:
a)
b)
c)
d)

Explicação.
Comparação.
Restrição.
Finalidade.

03- Observe a colocação pronominal nas seguintes frases e assinale a alternativa em cuja
frase o advérbio exigiu a próclise do pronome oblíquo átono.
a)
b)
c)
d)

Apresentaram-se várias taxas de desemprego durante o congresso.
As pesquisas não nos mostraram dados estaduais de desemprego no Brasil.
Isso me lembra algo.
Deus nos dê sabedoria para superarmos a crise.

04- Assinale a alternativa com afirmação incorreta sobre a literatura brasileira.
a) A poesia concreta inaugurou um novo estilo que norteou a poesia brasileira pósmodernista, a partir de uma poesia visual, com utilização de efeitos gráficos,
aproveitamento do espaço em branco da página e conteúdo voltado aos aspectos
sonoro e visual.
b) O Concretismo foi uma proposta de renovação formal e estética da poesia brasileira
restrita às décadas de 1950 a 1960.
c) Conhecido como “poeta engenheiro”, João Cabral de Melo Neto fez parte da terceira
geração modernista no Brasil, conhecida como Geração de 45. De maneira racional e
equilibrada, destacou-se por seu rigor estético.
d) Décio Pignatari, Augusto de Campos e Haroldo Campos são representantes da poesia
concretista.
05- Sejam os pontos A,B,C,D,E e F vértices de um hexágono regular, como apresentado na
imagem. Determine a quantidade de triângulos distintos que podem ser traçadas, de modo que
cada uma passe ao menos por três dos pontos dados.

a)
b)
c)
d)

12 triângulos.
13 triângulos.
14 triângulos.
20 triângulos.

06- O resultado de

( )

( )
( )

a)
b)
c)
d)

+

é:

07- Sabe-se que o lado de um triângulo equilátero é de 4 cm. Calcule o valor da altura desse
triângulo:

a)
b)
c)
d)

2√
2√
3√
3√

cm.
cm.
cm.
cm.

08- Sobre o assunto de ângulos, é correto afirmar que:
a)
b)
c)
d)

Os âgulos o.p.v. têm a mesma medida.
Os ângulos 72° e 18° são suplementares.
Os ângulos 110° e 70° são complementares.
Um ângulo é chamado de agudo quando for maior que 90°.

09- De acordo com o artigo 3º da Lei Orgânica de Marema – SC assinale a alternativa correta:
a) Constituem bens do Município, todas as coisas móveis e imóveis, de conformidade com
esta Lei e a Legislação específica.
b) Constituem bens do Município, todas as coisas que a qualquer título legal lhe
pertençam, e ou lhe venham a pertencer.
c) Constituem bens do Município, todas as coisas móveis e imóveis, Direitos e Ações, que
a qualquer título legal lhe pertençam, e ou lhe venham a pertencer, de conformidade
com esta Lei e a Legislação específica.
d) Constituem bens do Município, todas as coisas móveis e imóveis, adquiridas por
Licitação em conformidade com a Legislação em vigor.
10- De Acordo com o Artigo 83, inciso III, e suas alíneas, voluntariamente o servidor será
aposentado. Assinale a alternativa correta:
a) Aos trinta anos de serviço, se homem, e aos vinte e cinco, se mulher, com proventos
integrais.
b) Aos vinte e cinco anos de efetivo exercício em funções de magistério, se professor, e
vinte, se professora, com proventos integrais, independentemente da função ou cargo
do magistério municipal que exerça.
c) Aos vinte e cinco anos de serviço, se homem, e aos vinte, se mulher, com proventos
proporcionais e esse tempo.
d) Aos sessenta e cinco anos de idade, se homem. E aos sessenta anos, se mulher com
proventos proporcionais ao tempo de serviço.

Conhecimentos Específicos
11- Dentre as atribuições do cargo de Agente Administrativo previstas na Legislação em vigor e
no Anexo I do Edital de Concurso Público nº 001/2019, assinale a alternativa a qual não
está(ão) contemplada(s) atribuições específicas a este:
a) Sugerir métodos e processos de trabalho para simplificação, recebimento, classificação,
registro, guarda, codificação, tramitação e conservação de documentos, processos e
papéis.
b) Minutar contratos em geral.
c) Expedir atestados.
d) Minutar projetos de Leis.
12- Conforme o artigo 5º da Lei Federal nº 8.112/1990, são requisitos básicos para investidura
em cargo público: exeto:
a)
b)
c)
d)

A quitação com as obrigações militares e eleitorais.
O nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo.
A idade mínima de vinte e um anos.
Aptidão física e mental.

13- A Lei Federal no 12.527/2011 – Lei de acesso à informação em seu artigo 11 rege que o
órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso imediato à informação
disponível. De acordo com o §1º desse artigo, não sendo possível conceder o acesso imediato,
na forma disposta no caput, o órgão ou entidade que receber o pedido deverá, em prazo não
superior a 20 (vinte) dias, deverá: exceto:
a) Comunicar a data, local e modo para se realizar a consulta, efetuar a reprodução ou
obter a certidão.
b) Consultar o órgão jurídico para que se posicione através de parecer fundamentado para
uma resposta plausível ao cidadão requerente.
c) Indicar as razões de fato ou de direito da recusa, total ou parcial, do acesso pretendido.
d) Comunicar que não possui a informação, indicar, se for do seu conhecimento, o órgão
ou a entidade que a detém, ou, ainda, remeter o requerimento a esse órgão ou entidade,
cientificando o interessado da remessa de seu pedido de informação.
14- De acordo com a Lei Federal no 12.527/2011 – Lei de acesso à informação, em seu artigo
15, no caso de indeferimento de acesso a informações ou às razões da negativa do acesso,
poderá o interessado interpor recurso contra a decisão no prazo de:
a)
b)
c)
d)

03 (três) dias a contar da sua ciência.
05 (cinco) dias a contar da sua ciência.
10 (dez) dias a contar da sua ciência.
15 (quinze) dias a contar da sua ciência.

As questões 15 a 20 tratam sobre a Lei Federal 8.666/93 – Lei de Licitações atualizada.
15- Sobre Licitação é correto afirmar: art. 3º:
a) A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da igualdade, a
seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento regional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, isonomia, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

b) A licitação 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, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.
c) A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da
impessoalidade, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a
promoção do desenvolvimento regional sustentável e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da isonomia, da
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.
d) A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da legalidade,
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 isonomia, da impessoalidade, da
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.
16- Em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada preferência,
sucessivamente, aos bens e serviços:
a)
b)
c)
d)

Produzidos no País.
Produzidos artesanalmente.
Produzidos ou prestados por empresas estrangeiras.
Produzidos com mão de obra humana no mínimo em 50%.

17- As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando (§2º do art. 7º): exceto:
a) Houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível para exame
dos interessados em participar do processo licitatório.
b) Existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os
seus custos unitários.
c) Houver previsão de recursos financeiros que assegurem o pagamento das obrigações
decorrentes de obras ou serviços a serem executadas.
d) O produto dela esperado estiver contemplado nas metas estabelecidas no Plano
Plurianual de que trata o art. 165 da Constituição Federal, quando for o caso.
18- Em uma licitação tendo como objeto Contratação de empresa especializada para execução
de 2000m² de calçamento do tipo menor preço global e modalidade Tomada de preços para
obras e serviços de engenharia, o prazo mínimo até o recebimento das propostas ou da
realização do evento será (art. 21 §2º III):
a)
b)
c)
d)

08 dias.
15 dias.
20 dias.
30 dias.

19- Em se tratando de Tomada de preço, o prazo da fase de recursos após a habilitação ou
inabilitação dos licitantes deverá ser de (art. 109 I a):
a)
b)
c)
d)

03 dias.
03 dias úteis.
05 dias.
05 dias úteis.

20- Assinale a alternativa correta:
a) Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha de
trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou
remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes de edital publicado na
imprensa oficial com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias.
b) Tomada de preço é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha
de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou
remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes de edital publicado na
imprensa oficial com antecedência mínima de 15 (quinze) dias.
c) Convite é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha de
trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou
remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes de edital publicado na
imprensa oficial com antecedência mínima de 05 (cinco) dias.
d) Concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha de
trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou
remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes de edital publicado na
imprensa oficial com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias.
As questões 21 a 23 referem-se à Lei Federal 10.520/2002 – Lei do Pregão.
21- De acordo com o Art. 5º inciso I, nas licitações modalidade Pregão é vedada a exigência
de:
a)
b)
c)
d)

Qualidade nos produtos.
Quantidades mínimas.
Garantia de proposta.
Valores mínimos.

22- O prazo de validade das propostas, se outro não estiver fixado no Edital será de (art. 6º):
a)
b)
c)
d)

15 dias.
30 dias.
45 dias.
60 dias.

23- Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a
intenção de recorrer, quando lhe será concedido um prazo para apresentação das razões do
recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em
igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos autos. Qual prazo seria para apresentação de razões de
recurso:
a)
b)
c)
d)

05 dias.
03 dias.
10 dias.
08 dias.

24- De acordo com a Lei Complementar Federal 123/2006 nas licitações será assegurada,
como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de
pequeno porte. De acordo com o §2º do artigo 44, na modalidade de pregão, o intervalo
percentual estabelecido no § 1o deste artigo será de até:
a)
b)
c)
d)

5% (cinco por cento) superior ao melhor preço.
10% (dez por cento) superior ao melhor preço.
15% (quinze por cento) superior ao melhor preço.
20% (vinte por cento) superior ao melhor preço.

25- Conforme artigo 47 da Lei Complementar Federal nº 123/2006, nas contratações públicas
da administração direta e indireta, autárquica e fundacional, federal, estadual e municipal,
deverá ser concedido tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e
empresas de pequeno porte objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social
no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à
inovação tecnológica. Art. 48. Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei
Complementar, a administração pública:
a) I - deverá realizar processo licitatório destinado
microempresas e empresas de pequeno porte nos
de até R$ 100.000,00 (cem mil reais).
b) I - deverá realizar processo licitatório destinado
microempresas e empresas de pequeno porte nos
de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
c) I - deverá realizar processo licitatório destinado
microempresas e empresas de pequeno porte nos
de até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
d) I - deverá realizar processo licitatório destinado
microempresas e empresas de pequeno porte nos
de até R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

exclusivamente à participação de
itens de contratação cujo valor seja
exclusivamente à participação de
itens de contratação cujo valor seja
exclusivamente à participação de
itens de contratação cujo valor seja
exclusivamente à participação de
itens de contratação cujo valor seja

26- São diretrizes para se trabalhar em equipe, exceto:
a)
b)
c)
d)

Discutir exclusivamente ideias.
Buscar um diálogo competente.
Não temer o conflito.
Priorizar o conhecimento técnico.

27- Trabalhar em equipe é buscar conciliar não apenas ideias, experiências e conhecimentos,
mas também os mais diferentes pontos de vista. Assim como eu e você, cada um tem sua
história e sua formação e ninguém é obrigado a pensar igual a ninguém. Ainda assim, respeito
é algo que nunca pode faltar! Por isso, o grande diferencial do trabalho em equipe é justamente
congregar as diferenças para tornar as ações do time mais assertivas, diferenciadas e
poderosas. O texto anterior, refere-se a que característica de um bom profissional, quanto às
ideias dos seus colegas, para realizar um bom trabalho juntos?
a)
b)
c)
d)

Intelectualidade.
Diversidade.
Flexibilidade.
Vulnerabilidade.

28- A comunicação é uma capacidade fundamental em qualquer momento da vida e pode ser o
ponto-chave entre ser um profissional comum ou se destacar perante a concorrência. Dentre
as habilidades de comunicação que devem ser desenvolvidas, está:
a)
b)
c)
d)

Ter empatia.
Ser um bom falante.
Falar junto com o seu interlocutor.
Ouvir de forma passiva.

29- Complete a lacuna do texto abaixo de acordo com o Parágrafo Único do artigo 21 da Lei
Complementar Federal nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal. Após, assinale a
alternativa correspondente:
Parágrafo único. Parágrafo único. Também é nulo de pleno direito o ato de que resulte
aumento da despesa com pessoal expedido nos ____________________ anteriores ao final do
mandato do titular do respectivo Poder ou órgão referido no art. 20.
a)
b)
c)
d)

Noventa dias.
Cento e vinte dias.
Cento e cinquenta dias.
Cento e oitenta dias.

30- O sigilo profissional trata de uma informação a ser protegida, impõe uma relação entre:
a)
b)
c)
d)

Intimidade e Extroversão.
Privacidade e publicidade.
Introspecção e Comunicação.
Particularidade e Generalidade.

