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INSTRUÇÕES 

 

Este Caderno de Questões contém 40 (quarenta) questões, constituídas com cinco opções 

(A, B, C, D, E) e uma única resposta correta. Em caso de divergência de dados e/ou de 

defeito no Caderno de Questões, solicite providências ao fiscal de sala. 

Você receberá o Cartão Resposta, no qual serão transcritas as respostas do Caderno de 

Questões, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de 

preenchimento abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

Após o preenchimento do Cartão Resposta com as respostas do Caderno de Questões, o 

candidato deverá assinar o mesmo. 

 

Durante a realização das provas é vedado:  

a) consultar livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações ou 

equipamentos eletrônicos;  

b) a comunicação entre os candidatos;  

c) ausentar-se da sala sem a companhia de um fiscal;  

d) a ingestão de alimentos e bebidas, com exceção de água acondicionada em 

embalagem plástica transparente sem rótulos e/ou etiquetas;  

e) entregar a prova e o cartão resposta antes de decorrida 45 (quarenta e cinco) minutos 

do seu início.  

f) o uso de relógio de qualquer tipo e aparelhos telefônicos, qualquer equipamento 

elétrico ou eletrônico, bonés, chapéus e porte de qualquer tipo de arma. 

A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais 

de sala auxiliar na interpretação. 

A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta, 

somente será permitida depois de transcorrido 45 minutos do início da mesma. 

AGENTE DE RECURSOS HUMANOS 



Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de 

Questões e o Cartão Resposta ao fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens 

especificados acima, implicará na eliminação do candidato do Concurso Público. 

O tempo de duração total da prova é de três(03) horas, incluído o tempo para 

preenchimento do Cartão Resposta. 

O candidato poderá anotar suas respostas no gabarito disponível na última página do 

caderno de questões para conferir com o gabarito oficial. 

Os 3 últimos candidatos ao terminarem a prova deverão permanecer juntos em sala para, 

juntamente com os fiscais de sala assinar a folha ata, o verso dos cartões respostas, o lacre 

dos envelopes que guardarão os Cartões Resposta e os Cadernos de Questões. 

A desobediência a qualquer uma das determinações constantes do Edital de Concurso 

Público, do presente Caderno de Questões e de preenchimento do Cartão Resposta, 

implicará na eliminação do candidato do Concurso.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOA SORTE!  



Português 

 

 

Leia o texto a seguir e responda as questões 01 a 07: 

 

[...] Conheci que Madalena era boa em demasia, mas não conheci tudo de uma vez. Ela 

se revelou pouco a pouco, e nunca se revelou inteiramente. A culpa foi minha, ou antes, a culpa 

foi desta vida agreste, que me deu uma alma agreste.  

E, falando assim, compreendo que perco o tempo. Com efeito, se me escapa o retrato 

moral de minha mulher, para que serve esta narrativa? Para nada, mas sou forçado a escrever. 

Quando os grilos cantam, sento-me aqui à mesa da sala de jantar, bebo café, acendo o 

cachimbo. Às vezes as ideias não vêm, ou vêm muito numerosas e a folha permanece meio 

escrita, como estava na véspera. Releio algumas linhas, que me desagradam. Não vale a pena 

tentar corrigi-las. Afasto o papel. 

Emoções indefiníveis me agitam inquietação terrível, desejo doido de voltar, tagarelar 

novamente com Madalena, como fazíamos todos os dias, a esta hora. Saudade? Não, não é isto: 

é desespero, raiva, um peso enorme no coração. 

Procuro recordar o que dizíamos. Impossível. As minhas palavras eram apenas palavras, 

reprodução imperfeita de fatos exteriores, e os dela tinham alguma coisa que não consigo 

exprimir. Para senti-las melhor, eu apagava as luzes, deixava que a sombra nos envolvesse até 

ficarmos dois vultos indistintos na escuridão. 

Lá fora os sapos arengavam, o vento gemia, as árvores do pomar tornavam-se massas 

negras. 

- Casimiro! 

Casimiro Lopes estava no jardim, acocorado ao pé da janela, vigiando. 

- Casimiro! 

A figura de Casimiro Lopes aparece à janela, os sapos gritam, o vento sacode as 

árvores, apenas visíveis na treva. Maria das Dores entra e vai abrir o comutador. Detenho-a: não 

quero luz. 

O tique-taque do relógio diminui, os grilos começam a cantar. E Madalena surge no 

lado de lá da mesa. Digo baixinho: 

- Madalena! A voz dela me chega aos ouvidos. Não, não é aos ouvidos. Também já não 

a vejo com os olhos. 

Estou encostado à mesa, as mãos cruzadas. Os objetos fundiram-se, e não enxergo 

sequer a toalha branca. 

- Madalena... 

A voz de Madalena continua a acariciar-me. Que diz ela? Pede-me naturalmente que 

mande algum dinheiro a mestre Caetano. Isto me irrita, mas a irritação é diferente das outras, é 

uma irritação antiga, que me deixa inteiramente calmo. Loucura estar uma pessoa ao mesmo 

tempo zangada e tranquila. Mas estou assim. Irritado contra quem? Contra mestre Caetano. Não 

obstante ele ter morrido, acho bom que vá trabalhar. Mandrião! 

A toalha reaparece, mas não sei se é esta toalha sobre que tenho as mãos cruzadas ou a 

que estava aqui há cinco anos. 

Rumor do vento, dos sapos, dos grilos. A porta do escritório abre-se de manso, os 

passos de seu Ribeiro afastam-se. Uma coruja pia na torre da igreja. Terá realmente piado a 

coruja? Será a mesma que piada a dois anos? Talvez seja até o mesmo pio daquele tempo. 

Agora seu Ribeiro está conversando com d.Glória no salão. Esqueço que eles me 

deixaram e que esta casa está quase deserta. 

- Casimiro! 

Penso que chamei Casimiro Lopes. A cabeça dele, com chapéu de couro de sertanejo, 

assoma de quando em quando à janela, mas ignoro se a visão que me dá é atual ou remota. 

Agitam-se em mim sentimentos inconciliáveis: encolerizo-me e enterneço-me, bato na 

mesa e tenho vontade de chorar. 



RAMOS, Graciliano. São Bernardo. Rio de Janeiro: Record, 1982. 

 

1. Com base nas informações do texto lido, use V para verdadeiro e F para falso: 

(   ) No terceiro parágrafo o narrador fala das emoções e conclui que o que verdadeiramente 

sente é cólera. 

(    ) O narrador vive um momento em que seu estado emocional se encontra confuso, 

desordenado. 

(      ) O narrador-personagem assume que é rude. 

(      ) O texto apresenta inúmeras antíteses, o que reforça a sagacidade do narrador-personagem. 

 

Respeitando a ordem em que as sentenças aparecem, temos: 

a) V – V – V – F 

b) V – F – V - F 

c) F – V – F - V 

d) F – F – F - V 

e) F – V – V - F 

 

2. É possível inferir que: 

a) a alma do narrador está umente. 
b) no excerto o narrador apresenta sentimentos individualistas e confirma sua postura amistosa. 

c) no texto, embora o narrador se sinta abandonado, apresenta uma postura irônica.  

d) o fragmento abre-se para uma dimensão do passado onde o narrador relembra fatos ditosos. 

e) o texto se trata de um monólogo onde o narrador revela sua solidão atormentada. 

 

3.  “Não obstante ele ter morrido, acho bom que vá trabalhar. Mandrião!” O vocábulo 

sublinhado tem como sinônimo: 

a) dorido 

b) falacioso 

c) indolente 

d) perspicaz 

e) taciturno 

 

4.  “Às vezes as ideias não vêm...”  A crase se justifica no fragmento anterior por ser uma 

locução adverbial. Todas as sentenças empregam a crase corretamente, exceto uma. Marque-a: 

a) Refiro-me à aluna que senta na primeira carteira. 

b) A atividade não pode ser feita à lápis. 

c) Quando chegar ao final da quadra, vire à esquerda. 

d) Ela saiu às pressas. 

e) Tudo estava às mil maravilhas, até que ele chegou. 

 

5.  “Quando os grilos cantam,...” A figura de linguagem presente no excerto é denominada: 

a) sinestesia 

b) metonímia 

c) prosopopeia 

d) catacrese 

e) redundância 

 

6  “O tique-taque do relógio diminui,” A flexão no plural dos termos em negrito é tique-

taques. Marque a alternativa em que há erro quanto ao emprego do plural: 

a) vice-presidente = vices-presidentes 

b) pé de moleque = pés de moleques 

c) abaixo-assinado = abaixos-assinados 

d) cirurgião-dentista = cirurgiões-dentistas 

e) joão-ninguém = joões-ninguém 

 



7.  “Não obstante ele ter morrido, acho bom que vá trabalhar.” Os termos em destaque podem 

ser substituídos sem acarretar prejuízo de sentido ao texto por: 

a) Portanto 

b) Contudo 

c) Porquanto 

d) Mas também 

e) Por conseguinte 

 

8. Dadas as sentenças: 

1-Atualmente se fala muito em bullying nas escolas.  
2-Atualmente, se fala muito em bullying nas escolas. 

3-Então fica certo; te ligo assim que chegar em casa. 

4-Jamais me passou pela cabeça que ele iria tomar essa atitude. 

 

A colocação pronominal está correta: 

a) Somente nas sentenças 3 e 4. 

b) Somente nas sentenças 2, 3 e 4. 

c) Somente nas sentenças 1,2 e 3. 

d) Somente nas sentenças 2 e 3. 

e) Somente nas sentenças 1 e 4. 

 

9. Na frase: “Naquela casa havia de tudo: flores secas, janelas quebradas, quartos escuros, 

portas rangendo...”, as reticências no final da frase indicam: 

a) supressão de trecho. 

b) prolongamento de ideia. 

c) hesitação. 

d) interrupção de pensamento. 

e) sugestão para que o leitor complete a ideia da frase. 

 

10.  “É um problema meio estranho.” A classificação morfológica do termo em sublinhado é: 

a) complemento nominal 

b) locução adjetiva 

c) adjetivo 

d) substantivo 

e) advérbio 

 

 

Matemática 

 

11. Na solução da equação exponencial                  , sabendo que   é um 

número real. Qual o valor de  : 

a) 0.  b) 1.  c) 2.  d) 3.  e) Nenhuma  das respostas 

anteriores. 

12.  Ao decolar um avião se inclinação obtendo um angulo qualquer em relação ao solo, 

nesta inclinação o avião percorre  √ 
 

km e em relação ao solo ele percorre 8km. A que 

altura o avião se encontra  em relação ao solo: 

a) 8km.                b) 6km.                   c) 4,5km.                   d) 12√ 
 
 km.           e) 9km. 



13. Uma fábrica funciona em turno  de 8  horas diárias e produz 16560 peças nas  46 

máquinas que possui. Pretende- se chegar a uma produção de 27000 peças por dia numa 

jornada de 12 horas diárias, neste caso a indústria teria que adquirir  quantas máquinas 

iguais a que já possui: 

a) 3.  b) 4.  c) 5.  d) 6.  e) 7. 

 

14.No sistema de equação {  
        
        

 qual o valor de Y para que a equação se 

torne verdadeira: 

a) 3.  b) 4.  c) 5.  d) 6.  e) 7. 

 

15.  Leonardo aplicou R$ 48.000,00 em um tipo de aplicação que lhe rendem 4% ao 

mês na modalidade de juro simples. Qual o montante após 4 meses de aplicação: 

(a) R$ 51.680,00 

(b) R$ 49.920,00 

(c) R$ 55.680,00 

(d) R$ 60.120,00 

(e) R$ 52.680,00 

Conhecimentos Gerais 

16.Quais os países que tem a maior e menor expectativa de vida do mundo, 

respectivamente. 

a) Austrália e Afeganistão 

b) Itália e Chade 

c) Japão e Serra Leoa 

d) Brasil e Congo 

e) Estados Unidos e Angola 

17.Em que governo Brasileiro foi sancionada a LEI das cotas para o Ensino Superior? 

a) Governo de Dilma Rousseff 

b) Governo de José Sarney 

c) Governo de Fernando Henrique Cardoso 

d) Governo de Itamar Franco 

e) Governo de Luiz Inácio Lula da Silva 

 



18.A indústria Catarinense é enorme destaque no cenário nacional e está bem 

distribuída por todo o território estadual. Acerca desse assunto, relaciona a coluna da 

direita com a da esquerda e assinale a alternativa CORRETA. 

( 1) Madeira, papel e celulose (  ) Planalto Serrano 

( 2) Madeira e Móveis  (  ) Oeste 

( 3) Têxtil e cristais  (  ) Planalto Norte 

( 4) Cerâmica e Mineração (  ) Vale do Itajaí 

( 5) Aves e Suínos  (  ) Sul 

a) 1,5,2,3,4 

b) 2,5,1,3,4 

c) 3,2,1,4,5 

d) 3,5,2,4,1 

e) 1,2,3,5,4 

 

19.No ultimo Censo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a 

população do município de União do Oeste era de quantos habitantes? 

a) 3.791 

b) 2.410 

c) 2,799 

d) 2.910 

e) 2,790 

 

20.O município de União do Oeste tem sua área territorial desmembrada de qual 

município mãe? 

a) Quilombo 

b) Pinhalzinho 

c) Coronel Freitas 

d) Sul Brasil 

e) Águas Frias 

 

 

Conhecimentos Específicos 

 

21.Com relação ao regime jurídico dos servidores públicos civis da União, regido pela 

Lei 8.112/90 pode-se dizer que: 



a) O servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento 

efetivo adquirirá estabilidade no serviço público ao completar 1 (um) ano de efetivo 

exercício, prorrogável por mais 1 (um) ano quando cabível; 

b) O servidor estável perderá o cargo em virtude de sentença judicial julgada em 

qualquer instância, após a sindicância no qual lhe seja assegurada defesa; 

c) Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo 

quadro, com ou sem mudança de sede; 

d) Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor 

fixado, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei; 

e) As vantagens pecuniárias serão computadas, e acumuladas, para efeito de concessão 

de quaisquer outros acréscimos pecuniários ulteriores, sob o mesmo título ou 

idêntico fundamento; 

 

22. O funcionário público que vir a ser nomeado para cargo de provimento efetivo 

estará sujeito ao estágio probatório. Nesse período, suas aptidões e capacidades serão 

objeto de avaliação. Dentre essas aptidões, assinale a alternativa correta: 

a) Capacidade de iniciativa; 

b) Capacidade de indisciplina; 

c) Capacidade física; 

d) Capacidade de improviso; 

e) Capacidade motora; 

 

23. Com relação aos pronomes de tratamento podemos dizer que: 

a) Tradicionalmente, o emprego dos pronomes de tratamento adota a terceira pessoa do 

singular, de maneira direta, para referenciar atributos da pessoa à qual se dirige; 

b) O pronome Sua Excelência sempre deve utilizado, independentemente do nível 

hierárquico do destinatário; 

c) Não se pode empregar os pronomes de tratamento em sua forma abreviada ou por 

extenso no corpo do texto, apenas no endereçamento; 

d) O único pronome de tratamento utilizado na comunicação com agentes públicos 

federais é “senhor”, independentemente do nível hierárquico, da natureza do cargo 

ou da função ou da ocasião; 

e) A abreviatura do pronome para o Presidente da República deve ser V. Exa. que 

significa Vossa Excelência; 



 

24. Qual das definições abaixo, segundo a Lei 8.666/93 é a que representa o 

conceito de Concorrência: 

a) É a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que 

atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia 

anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação; 

b) É a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, 

cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3 (três) pela 

unidade administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia do instrumento 

convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade 

que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da 

apresentação das propostas; 

c) É a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de 

habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação 

exigidos no edital para execução de seu objeto; 

d) 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; 

e) É 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, a quem oferecer o maior lance, 

igual ou superior ao valor da avaliação; 

 

25. Considere as afirmativas abaixo: 

I)  Avisar a chefia e/ou colegas de trabalho com antecedência do atraso para o trabalho; 

II)  Comer alimentos que façam muito barulho ou tenham muito cheiro no espaço de 

trabalho; 

III)  Manter o local de trabalho limpo e organizado; 

IV) Lançar boatos sobre as pessoas que não tem afinidade; 

Indique as alternativas que fazem parte das regras de comportamento dos funcionários: 

a) I e II; 

b) III e IV; 

c) I, III e IV; 



d) II e III; 

e) I e III; 

 

26. Mesmo tendo zelo pelo patrimônio público, existem situações na qual ele poderá 

ser descartado por ser considerado inservível. Dentre as classificações por 

inservibilidade podemos citar: 

a) Ocioso e antieconômico; 

b) Velhice e sinistro; 

c) Acidente e alienação; 

d) Doação e transferência; 

e) Permuta e venda; 

 

27. Indique (V) para verdadeiro e (F) para falso, e em seguida assinale a alternativa 

correta no que diz respeito a competência dos municípios, considerando a 

Constituição Federal em seu Artigo 30. 

(___) Suplementar a legislação federal e a estadual quando couber; 

(___) Criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual; 

(___) Promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante 

planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano; 

(___) Executar, com a cooperação financeira da União e do Estado, programas de 

educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e ensino superior quando 

couber; 

 

a) V, F, V, F; 

b) V, V, V, F; 

c) F, F, F, V; 

d) F, V, F, V; 

e) V, F, F, F; 

 

28. Um Agente de Recursos Humanos foi selecionado para confeccionar um Ofício 

em nome do Órgão em que ele trabalha. Para tanto ele deve obedecer algumas 

formatações e padrões que estão contidas no Manual de Redação Oficial da 

Presidência da República. Porém, uma delas não foi obedecida. Aponte qual foi o 

padrão incorreto. 



a) A impressão ocorreu em ambas as faces do papel. Nesse caso, as margens esquerda e 

direita foram as distâncias invertidas nas páginas pares (margem espelho); 

b) O tamanho do papel utilizado foi A4, com medidas 29,7 cm x 21,0 cm; 

c) Os textos foram impressos na cor azul e em papel bege (papel reciclado), com 

exceção, a impressão em outras cores para gráficos, fotos e ilustrações; 

d) As palavras estrangeiras foram grafadas em itálico; 

e) Para destaque utilizou-se, sem abuso, o negrito. Evitou destaques com uso de itálico, 

sublinhado, letras maiúsculas, sombreado, sombra, relevo, bordas ou qualquer outra 

forma de formatação que afete a sobriedade e a padronização do documento; 

 

29. De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, no que diz respeito à dívida e 

endividamento, qual das definições abaixo é a que representa Concessão de garantia? 

a) Emissão de títulos para pagamento do principal acrescido da atualização monetária; 

b) Compromisso de adimplência de obrigação financeira ou contratual assumida por 

ente da Federação ou entidade a ele vinculada; 

c) Montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da 

Federação, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da 

realização de operações de crédito, para amortização em prazo superior a doze 

meses; 

d) Dívida pública representada por títulos emitidos pela União, inclusive os do Banco 

Central do Brasil, Estados e Municípios; 

e) Compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e 

aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores 

provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras 

operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros; 

 

30. Existem algumas formas de extinção dos Atos Administrativos. Dentre elas 

podemos dizer que a incorreta é: 

a) Cassação: Retirada do ato em virtude do descumprimento pelo beneficiário de uma 

condição imposta pela Administração; 

b) Caducidade: Retirada do ato administrativo em razão da superveniência da norma 

jurídica que impede a sua manutenção; 

c) Contraposição ou derrubada: Retirada em virtude da edição de um ato que impede a 

manutenção do ato até então vigente; 



d) Renúncia: retirada do ato pela rejeição realizada pelo beneficiário do ato; 

e) Revogação: retirada do ato administrativo por ser ilegal feita pela Administração 

Pública e pelo Poder Judiciário; 

 

31. Assinale com (V) para Verdadeiro, e (F) para a Falso e na sequência indique a 

alternativa correta, considerando as informações do Decreto 3.555/00. 

(___) Dentre as atribuições do pregoeiro estão a elaboração da Ata, e a condução do 

trabalho da equipe de apoio; 

(___) Dentre as atribuições do pregoeiro estão o recebimento dos envelopes das 

propostas de preços, e da documentação de habilitação; 

(___) Dentre as atribuições do pregoeiro estão o encaminhamento do processo 

devidamente instruído, após a adjudicação, à autoridade superior, visando a 

homologação e a contratação. 

 

a) F, F, F; 

b) V, V, V; 

c) F, V, F; 

d) V, F, V; 

e) V, V, F; 

 

32. São considerados extensões de arquivos de Editores de Texto: 

a) xlsx e dll; 

b) exe e ppt; 

c) pdf e zip; 

d) doc e odt; 

e) calc e sql; 

 

33.  O servidor público, em qualquer das esferas de governo não deverá jamais 

desprezar elementos éticos em sua conduta. Em relação a ética, considere as 

seguintes afirmações, e indique a correta: 

a) Tratar com descaso os usuários dos serviços, aperfeiçoando o processo de 

comunicação, o contato com o público, e agilizando o atendimento para conseguir 

atender a maior quantidade de usuários; 



b) Ser justo, probo, leal e reto, com isso, demonstrando toda a integridade do seu 

caráter, escolhendo sempre, quando estiver diante de duas opções, a melhor e a mais 

vantajosa para o bem comum; 

c) Sempre retardar todas as prestações de contas, condição essencial da gestão dos bens, 

uma vez que a verba ficará aplicada em fundos de investimentos, gerando juros ao 

poder público; 

d) Apresentar-se ao trabalho com quaisquer vestimentas, pois o funcionário é livre para 

fazer suas escolhas pessoais, a não ser que o serviço exija algum tipo de traje 

adequado ao exercício da função; 

e) Seguir à hierarquia, sempre deixando a responsabilidade dos atos para chefia 

imediata, não se responsabilizando pelos seus atos, e dos hierarquicamente de mesmo 

nível; 

 

34.  O servidor público responde penal, civil e administrativamente pelo exercício 

irregular de suas atribuições. A demissão será aplicada em qual dos casos abaixo? 

a) Recusar fé a documentos públicos; 

b) Opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução 

de serviço; 

c) Cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o 

desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado; 

d) Acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas; 

e) Coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiarem-se a associação profissional ou 

sindical, ou a partido político; 

 

35.  No que se refere ao Sistema de Registro de Preços, ele poderá ser adotado nas 

seguintes hipóteses, exceto: 

a) Quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo 

a ser demandado pela Administração; 

b) Quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou 

contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa; 

c) Quando for necessários para às contratações de obras de engenharia, bem como às 

locações imobiliárias e alienações em geral; 

d) Quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para 

atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de governo; 

https://www.viannaconsultores.com.br/contrato-de-obras


e) Quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações 

frequentes; 

 

36.  O site de um determinado município de Santa Catarina, apresenta em seu menu 

um item sobre transparência, na qual traz informações sobre: licitações, legislação 

municipal, gastos com compras, contas públicas. Essas informações estão 

diretamente ligadas a um princípio constitucional. Qual é esse princípio? 

a) Princípio da publicidade; 

b) Princípio da moralidade; 

c) Princípio da eficiência; 

d) Princípio da impessoalidade; 

e) Princípio da autonomia; 

 

37.  Os Atos Normativos estão divididos em: parte preliminar, parte normativa e 

parte final. Na parte preliminar, o que caracteriza o preâmbulo? 

a) Contém a declaração do nome da autoridade, do cargo em que se encontra investida e 

da atribuição constitucional em que se funda, quando for o caso, para promulgar o 

ato normativo e a ordem de execução ou mandado de cumprimento, a qual prescreve 

a força coativa do ato normativo; 

b) Contém a matéria legislada, isto é, as disposições que alteram a ordem jurídica. É 

composto por artigos, que, em ordem numérica crescente, enunciam as regras sobre a 

matéria legislada. 

c) É a parte do ato que o qualifica na ordem jurídica e o situa no tempo, por meio da 

denominação, da numeração e da data, devendo ser grafadas em maiúsculas e sem 

ponto final; 

d) É a parte do ato que resume o conteúdo do ato normativo para permitir, de modo 

objetivo e claro, o conhecimento da matéria legislada; 

e) Determina que as cláusulas sejam subdivididas em incisos e, eventualmente, em 

alíneas, quando se tratar de revogação de mais de um ato normativo ou, até mesmo, 

quando se tratar de dispositivos não sucessivos de um mesmo ato normativo; 

 

38.  Quando um Diretor Financeiro deixa de prestar contas de sua Instituição, 

quando ele é obrigado a fazê-lo, ele está causando um Ato de Improbidade. Como é 

classificado este ato que o Diretor infringiu? 



a) Ato de Improbidade Administrativa que oportunizem a falsificação e o desvio de 

verbas públicas para fins particulares; 

b) Ato de Improbidade Administrativa que causam prejuízo ao erário; 

c) Ato de Improbidade Administrativa que importam enriquecimento ilícito; 

d) Ato de Improbidade Administrativa decorrentes de concessão ou aplicação indevida 

de benefício financeiro ou tributário; 

e) Ato de Improbidade Administrativa que atentam contra os princípios da 

Administração Pública; 

 

39.  O resultado das ações empreendidas pelo Poder Executivo deve propiciar o 

aprimoramento de diversas condições. O combate ao analfabetismo, ampliação das 

oportunidades educacionais, a melhoria do ensino e o amparo financeiro ao estudante 

pobre, está inserido em qual campo do Poder Executivo? 

a) Campo Institucional; 

b) Campo Civil; 

c) Campo Militar; 

d) Campo Social; 

e) Campo Econômico; 

 

40.  Periféricos são utilizados na área da computação. Basicamente são instrumentos 

tecnológicos que interpretam a informação e permitem a comunicação entre as 

pessoas e os computadores. As impressoras comumente utilizadas na Administração 

Pública, são considerados periféricos: 

a) De saída; 

b) De entrada; 

c) De visualização; 

d) De armazenamento; 

e) De processamento; 
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