
MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N.º 006/2018 

15 DE JULHO DE 2018 
 

CARGO: 
AGENTE ADMINISTRATIVO 

 
INSTRUÇÕES 

 
Este Caderno de Questões contém 20 questões, constituídas com cinco opções (A, B, C, D e 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 juntamente com o Caderno de Questões, o Cartão Resposta, o qual deverá ser 
preenchido atentamente com Nome, Assinatura, Nº da Identidade e as respostas por questão. 
As respostas do Caderno de Questões deverão ser transcritas para o Cartão Resposta, com 
caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de preenchimento abaixo. 

 

 
 
O Cartão Resposta é o único documento válido para a correção das provas e o não preenchimento 
correto implica a anulação da questão. Não será fornecido, em hipótese alguma, novo Cartão 
Resposta por erro de preenchimento por parte do candidato. O Cartão Resposta é insubstituível e 
de inteira responsabilidade do candidato, por isso não deve ser amassado, dobrado, rasgado ou 
rasurado.  
Durante a realização das provas não será permitida qualquer consulta a materiais, sejam 
didáticos ou eletrônicos. O candidato que for flagrado fazendo uso desses materiais estará 
automaticamente eliminado do Processo Seletivo. 
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 após transcorrido 30 minutos do início da mesma. 
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 Processo Seletivo. 
O tempo de duração total da prova é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão 
Resposta. 
Os 3 últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer juntos em sala para, juntamente 
com os fiscais de sala, conferir os Cartões Resposta e assinar a folha ata e 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 Processo Seletivo, do 
presente Caderno de Questões e de preenchimento do Cartão Resposta, implicará na eliminação 
do candidato do Processo Seletivo. 
O Gabarito Preliminar e as provas escritas/objetivas estarão disponíveis, no dia 16 de julho de 
2018, no site www.alternativeconcursos.com.br. 
É facultado ao candidato interpor recurso contra as questões da prova escrita/objetiva através do e-
mail recursos@alternativeconcursos.com.br, no prazo de 17 e 18 de julho de 2018. 
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Língua Portuguesa 
 
01) A palavra porque pode apresentar diferentes 
grafias, de acordo com o sentido e o papel 
gramática que desempenha. Usa-se por que, 
exceto: 
 
a) Nas interrogativas diretas e indiretas. 
b) Sempre que estiverem expressas ou submetidas 

as palavras motivo, razão. 

c) Quando a expressão puder ser submetida por 
para que ou pelo qual, pela qual. 

d) Em títulos. 
e) Quando a expressão aparece no final da frase 

ou sozinha. 
 
02) É um certo tipo de texto no qual um eu lírico 

exprime suas emoções, ideias e impressões 
ante o mundo exterior. Normalmente os 
pronomes e os verbos estão em 1ª pessoa e há 
o predomínio da função emotiva da linguagem. 
Em relação aos diferentes gêneros literários o 
trecho acima corresponde ao: 
 
a) Gênero épico 
b) Gênero dramático 
c) Gênero lírico 
d) Gênero narrativo 
e) Gênero romântico 
 
03) Em relação a gramática normativa, a parte 
da gramática que estuda o relacionamento das 
palavras nas frases é: 
 
a) Sintaxe 
b) Morfologia 
c) Fonologia 
d) Fonética 
e) Fonema 
  
04) De acordo com o número de silabas, os 
vocábulos classificam-se em, exceto: 
 
a) Monossílabos 
b) Dissílabos 
c) Trissílabos 
d) Quinssílabos 
e) Polissílabos 
 
05) Em relação as palavras homônimas, está 
incorreto: 
 
a) cassar (anular) – caçar (apanhar, capturar) 
b) selo (substantivo) – selo (do verbo selar) 
c) bucho (estômago) – buxo (arbusto) 
d) espectador (aquele que assiste) – expectador 

(aquele que espera) 
e) acender (subir) – ascender (por fogo) 
 

Conhecimentos Gerais 
 
06) São símbolos do Estado de Santa Catarina:  

I. Armas do Estado 
II. Bandeira do Estado de Santa Catarina 

III. Flor Símbolo de Santa Catarina: Laelia 
purpurata 

 
a) Somente II está correta. 
b) Somente I e II estão corretas. 
c) Somente I e III estão corretas. 
d) Somente II e III estão corretas. 
e) Todas estão corretas. 
 
07) A economia catarinense é bastante 
diversificada e está organizada em vários polos 
distribuídos por diferentes regiões do Estado. 
Em relação da economia da região Oeste é 
correto afirmar: 
 
a) Destaca-se nos setores de tecnologia, turismo, 

serviços e construção civil.  
b) Concentra atividades de produção alimentar e de 

móveis.  
c) Tem como principais atividades a indústria de 

papel, celulose e da madeira.  
d) Destaca-se pelos segmentos do vestuário, 

plásticos descartáveis, carbonífero e cerâmico. 
e) Predomina a indústria têxtil e do vestuário, naval 

e de tecnologia. 
 
08) De acordo com o Hino do Estado de Santa 
Catarina, assinale a alternativa que tem a 
sequência correta: 
 
Sagremos num hino de estrelas e flores 
Num canto sublime de glórias e luz, 
As festas que os livres frementes de ardores, 
 
a) O sol, Liberdade cercada de sóis. 
b) Irmãos somos todos e todos iguais. 
c) Com festas e flores o trono esmagou. 
d) Celebram nas terras gigantes da cruz. 
e) Banha o povo a fronte ousada. 
 
09) Em 09 de novembro de 2017, foi apresentada 
em Moscou, a bola oficial que está sendo usada 
nos jogos da Copa do Mundo de 2018 na 
Rússia. O nome dela é: 
 
a) Telstar 18  
b) Brazuca 18 
c) Jabulani 18 
d) Fevernova 18 
e) Questra 18 
 
10) Quem foram os primeiros colonizadores de 
Nova Itaberaba/SC: 
 
a) Migrantes gaúchos descendentes de alemães.  
b) Migrantes europeus descendentes de alemães.  
c) Migrantes gaúchos descendentes de italianos.  
d) Migrantes europeus descendentes de poloneses.  
e) Migrantes espanhóis descendentes de alemães.  
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Conteúdos Específicos 
 
11) De acordo com a Lei nº 8.666/93, art. 10, as 
obras e serviços poderão ser executados nas 
seguintes formas: execução direta e execução 
indireta. Na execução indireta temos os 
seguintes regimes, exceto:  
 
a) Empreitada parcial 
b) Empreitada por preço global 
c) Empreitada por preço unitário 
d) Tarefa 
e) Empreitada integral 
 
12) Em relação a Lei nº 8.666/93, art. 12, nos 
projetos básicos e projetos executivos de obras 
e serviços serão considerados principalmente 
os seguintes requisitos, exceto:  
 
a) Segurança. 
b) Funcionalidade e adequação ao interesse 

particular. 
c) Economia na execução, conservação e 

operação. 
d) Possibilidade de emprego de mão-de-obra, 

materiais, tecnologia e matérias-primas 
existentes no local para execução, conservação 
e operação. 

e) Facilidade na execução, conservação e 
operação, sem prejuízo da durabilidade da obra 
ou do serviço. 

 
13) Acerca da Lei nº 8.666/93, art. 15, § 3º, o 
sistema de registro de preços será 
regulamentado por decreto, atendidas as 
peculiaridades regionais, observadas as 
seguintes condições: 
 

I. Seleção feita mediante concorrência. 
II. Estipulação prévia do sistema de controle e 

atualização dos preços registrados. 
III. Validade do registro não inferior a um ano. 
 
a) Somente I e III estão corretas. 
b) Somente II e III estão corretas. 
c) Somente I e II estão corretas. 
d) Somente I está correta. 
e) Todas estão corretas. 
 
14) De acordo com a Lei nº 8.666/93, art. 15, § 6º, 
___________ é parte legítima para impugnar 
preço constante do quadro geral em razão de 
incompatibilidade desse com o preço vigente no 
mercado. 
 
a) O prefeito  
b) O vereador 
c) O pregoeiro 
d) Qualquer cidadão 
e) O secretário 
 

15) Em relação a Lei nº 8.666/93, art. 22, § 2º, 
______________ 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. 
 
a) Concorrência 
b) Tomada de Preços 
c) Convite 
d) Concurso 
e) Leilão 
 
16) De acordo com a Lei nº 8.666/93, art. 43, § 2º, 
todos os documentos e propostas serão 
rubricados: 
 
a) Pelo pregoeiro e pelos licitantes.  
b) Pelos licitantes presentes e pela Comissão. 
c) Apenas pelos licitantes.  
d) Apenas pela comissão. 
e) Pela comissão e pelo pregoeiro. 
 
17) Acerca das atribuições do cargo/função de 
Agente Administrativo é correto afirmar:  
 

I. Proceder controle de provimento e vacância 
de cargos. 

II. Estudar e propor à base da vivência 
adquirida no desempenho das atribuições, 
medidas destinadas a simplificar o trabalho 
e a redução do custo das operações. 

III. Atender usuários da biblioteca. 
IV. Executar serviços de expedição de 

documentos como: identificação, serviço 
militar, carteira de trabalho, INCRA, IPESC, 
INSS. 

 
a) Somente I, II e IV estão corretas. 
b) Somente II, III e IV estão corretas. 
c) Somente I, III e IV estão corretas. 
d) Somente II e III estão corretas. 
e) Todas estão corretas. 
 
18) (Informática) No Microsoft Word 2016 para 
verificar a ortografia e a gramática utilizamos 
a(s) tecla(s) de atalho: 
 
a) Ctrl + G 
b) F2 
c) Ctrl + O 
d) F6 
e) F7 
 
19) (Informática) No Microsoft Word 2016 para 
utilizar o Dicionário de Sinônimos utilizamos as 
teclas de atalho: 
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a) Shift + F7 
b) Ctrl + S 
c) Ctrl + Shift + F9 
d) Ctrl + D 
e) Ctrl + Shift + D 
 
20) De acordo com a Lei nº 10.520/02, art. 7º, 
quem, convocado dentro do prazo de validade 
da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar 
de entregar ou apresentar documentação falsa 
exigida para o certame, ensejar o retardamento 
da execução de seu objeto, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do 
contrato, comportar-se de modo inidôneo ou 
cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar 
e contratar com a União, Estados, Distrito 
Federal ou Municípios e, será descredenciado 
no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de 
fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 
4º desta Lei, pelo prazo de até____________, 
sem prejuízo das multas previstas em edital e 
no contrato e das demais cominações legais. 
 
a) 3 (três) meses  
b) 6 (seis) meses 
c) 3 (três) anos 
d) 4 (quatro) anos 
e) 5 (cinco) anos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


