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25 DE OUTUBRO DE 2020 
 

CARGO: 
AGENTE ADMINISTRATIVO 

 
INSTRUÇÕES 

 
Este Caderno de Questões contém 30 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 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 Concurso Público. 
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 Concurso Público. 
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 Concurso Público, do 
presente Caderno de Questões e de preenchimento do Cartão Resposta, implicará na eliminação 
do candidato do Concurso Público. 
O Gabarito Preliminar e as provas escritas/objetivas estarão disponíveis, no dia 26 de outubro 
de 2020, 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 27 e 28 de outubro de 2020. 
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Língua Portuguesa 
 

 

Fonte: https://www.facebook.com/amigadorh Acesso 
em:14/09/2020 

 
01) Use V para verdadeiro e F para falso de 
acordo com a imagem/frases acima: 
 
a. (___) Afirma que o distanciamento social 

reforça a importância de ter alguém ao nosso 
lado o tempo todo. 

b. (___) Se sentir acolhido é o mesmo que 
conservar alguma coisa por direito de 
retenção.  

c. (___) As coisas que eu faço causam danos 
também a mim. 

d. (___) O luxo é primazia em tempos de 
pandemia. 

 
Respeitando a ordem em que as sentenças 
aparecem, temos: 
 
a) V - V - F - F 
b) F - F - V - F 
c) V - F - V - V 
d) F - F - F - V 
e) F - V - V - V  
 
02) Qual é o significado da expressão: “Sair da 
zona de conforto”: 
 
a) Ativar uma série de pensamentos e 

comportamentos que não provocam nenhum tipo 
de medo, ansiedade ou risco. 

b) Realizar apenas as atividades que trazem 
resultado satisfatório, se limitando a uma falsa 
sensação de segurança. 

c) Remete a ideia de que devemos nos desafiar e 
viver uma vida pródiga. 

d) Reconhecer e assumir riscos, com disposição 
para aceitar as consequências. 

e) Se refere as possíveis mudanças que podem 
ocorrer quando a pessoa deixa de ser taciturna. 

03) “Nenhum luxo importa...” Qual dos 
vocábulos abaixo não têm relação com a 
palavra em destaque: 
 
a) requinte 
b) magnificente 
c) faustoso 
d) suntuoso 
e) vicejante 
 
04) Dadas as sentenças: 
 
1. Muito cuidado, senão eu me firo com essa 

foice. 
2. Eu não ingiro bebidas alcoólicas.  
3. Eu caibo no sofá azul, lembrança de minha 

avó.  
 
Os verbos das frases acima estão corretos: 
 
a) Em todas as alternativas.  
b) Somente em 2. 
c) Somente em 1 e 3. 
d) Somente em 2 e 3. 
e) Somente em 1 e 2. 
 
05) Identifique nas frases a seguir a 
classificação dos termos em destaque: 
 
1. O aluno pegou o ônibus errado para ir à 

escola. 
2. Na gincana da escola deu tudo errado. 
 
Respeitando a ordem em que aparecem, temos: 
 
a) advérbio e substantivo 
b) adjetivo e advérbio 
c) ambos adjetivos 
d) ambos advérbios 
e) advérbio e adjetivo 
 
06) Na frase: Eu amava como amava uma 
menina arteira" [...] qual o tempo verbal 
expresso: 
 
a) Infinitivo 
b) Pretérito Perfeito 
c) Pretérito Mais-que-Perfeito 
d) Futuro do Pretérito 
e) Pretérito Imperfeito 
 
07) Em uma das frases abaixo uma palavra foi 
empregada incorretamente. Marque-a: 
 
a) Espero que ela seja honesta. 
b) Eu dei um abraço bem apertado nela. 
c) A sobrancelha ficou bem feita. 
d) De repente ela apareceu na porta de casa. 
e) O ciclista não conseguiu freiar a bicicleta. 
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08) Dadas as frases: 
 
1. Elevaram o preço do arroz ontem. 
2. Permitir a entrada de cachorros é 

inadmissível. 
 
a) Na frase 1 o sujeito é classificado como 

indeterminado e em 2, oculto. 
b) Em ambas as frases o sujeito é classificado 

como indeterminado. 
c) Em ambas as frases o sujeito é classificado 

como inexistente. 
d) Em ambas as frases o sujeito é classificado 

como oculto. 
e) Na frase 1 o sujeito é oculto e em 2, 

indeterminado. 
 
09) Observe as imagens abaixo e assinale a 
alternativa que apresenta a informação correta: 

 
a) são exemplos de linguagem fática. 
b) são exemplos de textos não verbais. 
c) são exemplos de textos verbais. 
d) são exemplos de textos que empregam tanto a 

linguagem verbal quanto a não verbal. 
e) são exemplos de linguagem híbrida. 
 
10) Em uma das frases abaixo uma palavra foi 
empregada fora de seu contexto. Identifique-a: 
 
a) O leão caçou sua presa com rapidez. 
b) Uma sesta após o almoço todo mundo gosta. 
c) O menino colocou a cela no cavalo. 
d) Meu irmão serrou toda a madeira. 
e) Eu queria bolo, mais minha mãe não me deu. 
 

Matemática 
 
11) Qual o valor da expressão matemática 
��, � � �, ����: 
 

a) 
�
	 

b) 




� 

c) 
	
� 

d) 


 

e) 


� 

 

12) O valor da operação com frações ��
� � �

� � �
�� 

é igual a? 

 

a) 
�	
�� 

b) 

�
  

c) 
�
�� 

d) 
	
�� 

e) 
��
�  

 
13) Sendo � � ���% � �� � ���%� então y é igual 
a: 
 
a) 64,3 
b) 94,8 
c) 31,6 
d) 81,4 
e) 78,2 
 
14) O produto das raízes (zeros) da equação � �
��� � ��� � �� é igual a: 
 
a) -6 
b) -8 
c) 5 
d) -4 
e) -17 
 

15) Sendo � � 	 �� � !"#����
�� , então o valor de k 

é igual a: 
 
a) 75 
b) 122 
c) 4 
d) -34 
e) -39 
 

Espaço para cálculo 
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Conhecimentos Gerais 
 
16) No Brasil, as décadas de 1950 e 1960 
caracterizaram-se pela intensa relação 
desenvolvida entre os presidentes e as massas 
populares. Esse período é conhecido como 
período do populismo. Assinale a alternativa 
que consta de maneira correta o nome do 
primeiro governo populista no Brasil: 
 
a) Eurico Gaspar Dutra 
b) Getúlio Vargas 
c) Juscelino Kubitschek 
d) Jânio Quadros 
e) João Goulart 
 
17) Os impactos ambientais no bioma 
Amazônico ocorreram e ainda ocorrem devido 
às formas desordenadas de ocupação desse 
espaço, cujas principais atividades 
desenvolvidas são: 
 

I. Extração de madeira 
II. Garimpos de ouro 

III. Extrativismo mineral 
IV. Construção de pontes 
V. Expansão da fronteira agropecuária 

 
De acordo com as afirmativas, assinale: 
 
a) Se apenas I e II estiverem corretas. 
b) Se I, II, III e V estiverem corretas. 
c) Se III, IV e V estiverem corretas. 
d) Se I, IV e V estiverem corretas. 
e) Se todas as afirmativas estiverem corretas.  
 
18) Podemos considerar que, apesar de ainda 
não se falar em desenvolvimento sustentável 
em 1930, já havia no Brasil uma incipiente 
preocupação com o meio ambiente. Na década 
de 1930 foi redigido o primeiro Código Florestal, 
que procurou definir as diretrizes para a 
proteção dos ecossistemas florestais e para a 
regulação da exploração dos recursos 
madeireiros. Assinale a alternativa que 
apresenta de maneira correta o ano que foi 
criado o Código Florestal: 
 
a) 1937 
b) 1939 
c) 1934 
d) 1930 
e) 1932 
 
19) O Brasil faz parte de dois blocos 
econômicos compostos apenas por países da 
América do Sul. Assinale a alternativa que 
apresenta de maneira correta o nome dos dois 
blocos econômicos: 
 
 
 

a) Alca e Mercosul 
b) Aladi e Brics 
c) Unasul e Aladi 
d) Unasul e Mercosul 
e) Mercosul e Aladi 
 
20) A bandeira é um dos símbolos do Estado de 
Santa Catarina, foi instituída em 15 de agosto de 
1895, durante o governo de: 
 
a) Lauro Müller 
b) Vidal Ramos 
c) Adolfo Konder 
d) Nereu Ramos 
e) Hercílio Luz 
 

Conteúdos Específicos 
 
21) Conforme a Lei n.º 8.666/93, que institui 
normas para licitações e contratos da 
Administração Pública. No que se refere ao 
Capítulo III dos Contratos, analise as assertivas 
e indique (V) para VERDADEIRO e (F) para 
FALSO. 
 
(___) Os contratos e seus aditamentos serão 
lavrados nas repartições interessadas, as quais 
manterão arquivo cronológico dos seus 
autógrafos e registro sistemático do seu extrato, 
salvo os relativos a direitos reais sobre imóveis, 
que se formalizam por instrumento lavrado em 
cartório de notas, de tudo juntando-se cópia no 
processo que lhe deu origem. 
(___) A declaração de nulidade do contrato 
administrativo opera retroativamente impedindo 
os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, 
deveria produzir, além de desconstituir os já 
produzidos. 
(___) Todo contrato deve mencionar os nomes 
das partes e os de seus representantes, a 
finalidade, o ato que autorizou a sua lavratura, o 
número do processo da licitação, da dispensa 
ou da inexigibilidade, a sujeição dos 
contratantes às normas desta Lei e às cláusulas 
contratuais. 
(___) O instrumento de contrato é obrigatório 
nos casos de pregão e de tomada de preços, 
bem como nas dispensas e inexigibilidades 
cujos preços estejam compreendidos nos 
limites destas duas modalidades de licitação, e 
obrigatório nos demais em que a Administração 
puder substituí-lo por outros instrumentos 
hábeis, tais como carta-contrato, nota de 
empenho de despesa, autorização de compra ou 
ordem de execução de serviço. 
(___) A critério da autoridade competente, em 
cada caso, e desde que prevista no instrumento 
convocatório, poderá ser exigida prestação de 
garantia nas contratações de obras, serviços e 
compras. 
 
Indique a alternativa correta: 
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a) V, V, F, F, V. 
b) V, V, V, F, V. 
c) F, V, V, V, F. 
d) V, F, V, V, V. 
e) F, V, V, V, V. 
 
22) No que se refere a fiscalização contábil, 
financeira e orçamentária descritas na seção IX 
da Constituição Federal de 1988 indique a 
alternativa CORRETA: 
 

I. A fiscalização contábil, financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial da 
União e das entidades da administração 
direta e indireta, quanto à legalidade, 
legitimidade, economicidade, aplicação das 
subvenções e renúncia de receitas, será 
exercida pelo Congresso Nacional, 
mediante controle externo, e pelo sistema 
de controle interno de cada Poder. 

II. O Tribunal de Contas da União, integrado 
por doze Ministros, tem sede no Distrito 
Federal, quadro próprio de pessoal e 
jurisdição no território de São Paulo. 

III. Os Ministros do Tribunal de Contas da 
União serão nomeados dentre brasileiros 
que satisfaçam os seguintes requisitos: 
mais de trinta e cinco e menos de sessenta 
e cinco anos de idade, idoneidade moral e 
reputação ilibada, notórios conhecimentos 
jurídicos, contábeis, econômicos e 
financeiros ou de administração pública, 
mais de dez anos de exercício de função ou 
de efetiva atividade profissional que exija os 
conhecimentos mencionados. 

IV. Os Ministros do Tribunal de Contas da 
União serão escolhidos: um terço pelo 
Presidente da República, com aprovação do 
Senado Federal, sendo dois alternadamente 
dentre auditores e membros do Ministério 
Público junto ao Tribunal, indicados em lista 
tríplice pelo Tribunal, segundo os critérios 
de antiguidade e merecimento e dois terços 
pelo Congresso Nacional. 

V. Os Poderes Legislativo, Executivo, exceto o 
Judiciário, manterão de forma integrada, 
sistema de controle interno com a finalidade 
de avaliar o cumprimento das metas 
previstas no plano plurianual, a execução 
dos programas de governo e dos 
orçamentos da União, comprovar a 
legalidade e avaliar os resultados, quanto à 
eficácia e eficiência, da gestão 
orçamentária, financeira e patrimonial nos 
órgãos e entidades da administração 
federal, bem como da aplicação de recursos 
públicos por entidades de direito privado, 
exercer o controle das operações de 
crédito, avais e garantias, bem como dos 
direitos e haveres da União, apoiar o 
controle externo no exercício de sua missão 
institucional. 

Indique a alternativa CORRETA:  
 
a) Estão erradas somente II e IV. 
b) Estão corretas II, III e V e erradas I e IV. 
c) Estão corretas somente I e II. 
d) Estão corretas I, III e IV e erradas II e V. 
e) Somente II e V estão corretas. 
 
23) De acordo com a Lei nº 10.520/02, preencha 
as lacunas abaixo e assinale a alternativa 
correta: 
 
Art. 1º Para aquisição de bens e serviços 
comuns, poderá ser adotada a licitação na 
modalidade de ____________________, que será 
regida por esta Lei. 
 
Art. 4º  A fase externa do pregão será iniciada 
com a convocação dos interessados e 
observará as seguintes regras: 
 
V - O prazo fixado para a apresentação das 
propostas, contado a partir da publicação do 
aviso, não será inferior a _____ dias úteis; 
 
VIII - No curso da sessão, o autor da oferta de 
valor mais baixo e os das ofertas com preços 
até ____________________ superior àquela 
poderão fazer novos lances verbais e 
sucessivos, até a proclamação do vencedor; 
 
a) Pregão, 8 (oito) dias, 10% (dez por cento) 
b) Tomada de Preço, 15 (quinze) dias, 20% (vinte 

por cento) 
c) Tomada de Preço, 8 (oito) dias, 10% (dez por 

cento) 
d) Pregão, 8 (oito) dias, 20% (vinte por cento) 
e) Pregão, 15 (quinze) dias, 10% (dez por cento) 
 
24) De acordo com a Constituição Federal de 
1988, quais das opções abaixo NÃO 
corresponde aos fundamentos constantes no 
seu art. 1º:  
 
a) a soberania; 
b) a cidadania; 
c) a dignidade da pessoa humana; 
d) os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 
e) o direito de ir e vir. 
 
25) De acordo com a Constituição Federal de 
1988, no artigo 3º, no que tange aos objetivos 
fundamentais da República Federativa do Brasil, 
indique as opções CORRETAS:  
 

I. construir uma sociedade livre, injusta e 
solidária; 

II. garantir o desenvolvimento nacional; 
III. erradicar a pobreza e a marginalização e 

aumentar as desigualdades sociais e 
regionais; 
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IV. promover o bem de todos, sem 
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 
idade e quaisquer outras formas de 
discriminação. 

 
a) I, II e III 
b) II e IV 
c) II somente 
d) II e III 
e) IV somente 
 
26) De acordo com o Capítulo V da Constituição 
Federal que discorre sobre os Partidos 
Políticos, assinale (V) para VERDADEIRO e (F) 
para FALSO, e em seguida indique a alternativa 
CORRETA:  
 
“Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e 
extinção de partidos políticos, resguardados a 
soberania nacional, o regime democrático, o 
pluripartidarismo, os direitos fundamentais da 
pessoa humana e observados os seguintes 
preceitos:”           
 
(___) caráter municipal; 
(___) proibição de recebimento de recursos 
financeiros de entidade ou governo nacionais 
ou de subordinação a estes; 
(___) prestação de contas à Justiça Eleitoral; 
(___) funcionamento parlamentar de acordo com 
a lei. 
 
a) V, F, V, V 
b) V, V, F, F  
c) F, F, V, V 
d) V, V, V, F 
e) F, V, F, V 
 
27) Em conformidade com a Lei de 
Responsabilidade Fiscal, com relação ao 
Planejamento, analise as alternativas e indique a 
CORRETA: 
 
a) Até cinquenta dias a publicação dos orçamentos, 

nos termos em que dispuser a lei de diretrizes 
orçamentárias, o Poder Legislativo estabelecerá 
a programação financeira e o cronograma de 
execução mensal de desembolso. 

b) O resultado do Banco Central do Brasil, apurado 
após a constituição ou reversão de reservas, 
constitui receita do Tesouro Nacional, e será 
transferido até o vigésimo dia útil subsequente à 
aprovação dos balanços anuais. 

c) É permitido consignar na lei orçamentária crédito 
com finalidade imprecisa ou com dotação 
ilimitada.  

d) No prazo de trinta dias após o encerramento de 
cada trimestre, o Banco Central do Brasil 
apresentará, em reunião conjunta das comissões 
temáticas pertinentes do Congresso Nacional, 
avaliação do cumprimento dos objetivos e metas 
das políticas monetária, creditícia e cambial, 

evidenciando o impacto e o custo fiscal de suas 
operações e os resultados demonstrados nos 
balanços. 

e) Se verificado, ao final de um bimestre, que a 
realização da receita poderá não comportar o 
cumprimento das metas de resultado primário ou 
nominal estabelecidas no Anexo de Metas 
Fiscais, os Poderes e o Ministério Público 
promoverão, por ato próprio e nos montantes 
necessários, nos trinta dias subsequentes, 
limitação de empenho e movimentação 
financeira, segundo os critérios fixados pela lei 
de diretrizes orçamentárias. 

 
28) No que se refere aos Bens Públicos, analise 
as assertivas e indique a CORRETA: 
 

I. São públicos os bens do domínio nacional 
pertencentes às pessoas jurídicas de direito 
público interno; todos os outros são 
particulares, seja qual for a pessoa a que 
pertencerem. 

II. São bens públicos: os de uso comum do 
povo, tais como rios, mares, estradas, ruas 
e praças, os de uso especial, tais como 
edifícios ou terrenos destinados a serviço 
ou estabelecimento da administração 
federal, estadual, territorial ou municipal, 
inclusive os de suas autarquias e os 
dominicais, que constituem o patrimônio 
das pessoas jurídicas de direito público, 
como objeto de direito pessoal, ou real, de 
cada uma dessas entidades. 

III. Os bens públicos de uso comum do povo e 
os de uso especial são alienáveis, enquanto 
conservarem a sua qualificação, na forma 
que a lei determinar. 

IV. Os bens públicos estão sujeitos a 
usucapião. 

V. O uso comum dos bens públicos pode ser 
gratuito ou retribuído, conforme for 
estabelecido legalmente pela entidade a 
cuja administração pertencerem. 

 
Indique a alternativa CORRETA: 
 
a) Estão corretas somente II e V. 
b) Estão corretas II, III e IV. 
c) Somente II e V estão incorretas. 
d) Estão corretas II, III, IV e V. 
e) Estão incorretas somente III e IV. 
 
29) De acordo com o Código Tributário 
Municipal, Lei Complementar nº 5, de 29 de 
novembro de 2010. Quais IMPOSTOS integram o 
Código Tributário do Município?  
 
Assinale a alternativa CORRETA: 
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a) Impostos; Taxas e Contribuições de Melhoria. 
b) Imposto Predial e Territorial Urbano; Imposto 

sobre transmissão de bens imóveis inter vivos e 
de direitos reais sobre ele incidente e Imposto 
Sobre Serviços de Qualquer Natureza. 

c) Imposto Predial e Territorial Urbano; Taxas e 
Contribuições de Melhoria.  

d) Imposto Territorial Rural; Imposto sobre 
transmissão de bens imóveis inter vivos e de 
direitos reais sobre ele incidente e Imposto 
Sobre Serviços de Qualquer Natureza. 

e) Imposto Predial e Territorial Urbano;  Imposto 
sobre transmissão de bens imóveis inter vivos e 
de direitos reais sobre ele incidente e Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços.  

 
30) Em conformidade com o Código Tributário 
Municipal de São Carlos/SC, Lei Complementar 
nº 5, de 29 de novembro de 2010: art. 25 
Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: 
 
Indique a alternativa CORRETA: 
 
a) A moratória, o depósito de seu montante 

integral, o pagamento e a compensação. 
b) A moratória, o depósito de seu montante 

integral, as reclamações e os recursos, nos 
termos definidos na parte deste Código que trata 
do Processo Administrativo Fiscal, a concessão 
de medida liminar em mandado de segurança. 

c) O pagamento, a compensação, a transação, a 
remissão, a prescrição e a decadência, a 
conversão do depósito em renda. 

d) O depósito de seu montante integral, a 
prescrição, a decadência, a conversão do 
depósito em renda a isenção. 

e) O depósito de seu montante integral, a isenção, 
a anistia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


