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INSTRUÇÕES 

- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 

- Verifique se este caderno de provas contém 40 questões, numeradas de 01 a 40. Caso contrário, 

solicite ao fiscal da sala outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.  

- Para cada questão existe apenas UMA resposta correta.  

- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta que julgar correta.  

- Essa resposta deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTAS que você recebeu.  

 

VOCÊ DEVE 

- Procurar, no CARTÃO DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.  

- Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu.  

- Preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme o exemplo:  

 

ATENÇÃO 

- Marque as respostas com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, no CARTÃO DE 

RESPOSTAS. 

- Marque apenas uma letra para cada questão no CARTÃO DE RESPOSTAS. Mais de uma letra 

assinalada implicará anulação da questão, bem como marcações feitas em desacordo com o 

exemplo:     .  

- Não haverá substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS por erro de preenchimento ou por rasuras 

feitas pelo candidato. 

- Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de 

livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não) durante a realização da prova. O não 

cumprimento dessas exigências implicará na exclusão do candidato do concurso. 

- Em hipótese alguma o candidato poderá sair da sala com qualquer material referente à prova. Só 

será permitido ao candidato entregar sua prova depois de transcorrido o tempo de 01 (uma) hora do 

início da mesma. 

- Você terá 03 (três) horas para responder a todas as questões e preencher o CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  

- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver este caderno e seu CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  
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Língua Portuguesa 

 

Genética e vício 

 

Cada vez mais aumenta o número de pessoas que se tornam dependentes de medicamentos, 

drogas lícitas e ilícitas e alimentos. Sabe-se que fatores de ordem social, psicológica e econômica 

estão envolvidos na exposição do indivíduo aos produtos viciantes, no entanto, não se pode traçar 

um perfil de vulnerabilidade exato, pois se acredita que, além desses fatores externos, que já são 

muito variáveis, existam diferenças genéticas individuais de responsividade às drogas. 

Visto que a dependência química é cada vez mais comum, os prejuízos provocados pela 

adição alcançam a sociedade em geral. Primeiro porque existe a possibilidade de associação do 

usuário com atividades ilegais, pelo consumo de substâncias ilícitas, como também pela associação 

com o crime organizado (tráfico de drogas), aumentando o índice de assaltos e, dessa forma, 

afetando a segurança da população. Segundo, devido aos gastos demandados na área da saúde pelo 

consumo de substâncias psicoativas, como o álcool, por exemplo, que está associado com muitos 

acidentes de trânsito, aumento do número de mortes e de paraplegias, provocando invalidez. 

Não bastassem esses danos, o uso de substâncias psicotrópicas atinge a unidade básica do 

relacionamento social: a família [...]. 

(Adaptado de Vida e Saúde, p. 38, jun. 2019). 

 

01. De acordo com o texto é possível afirmar que: 

I. O número de dependentes de drogas está aumentando. 

II. As drogas viciantes são cada vez menos diversificadas. 

III. Estudos mostram que as diferenças genéticas são repelentes dos vícios. 

IV. O vício traz problemas para a pessoa, família e órgãos públicos como a saúde. 

V. O consumo de álcool contribui para o aumento dos acidentes. 

A) I, II, III, IV estão corretas. 

B) II, III, e V estão corretas. 

C) I, II, IV e V estão corretas. 

D) I, IV e V estão corretas. 
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02. Analise a classificação da classe gramatical dos vocábulos destacados no enunciado e marque a 

alternativa correta. 

“Não bastassem esses danos, o uso de substâncias psicotrópicas  atinge a unidade básica do 

relacionamento social: a família”. 

A) Não = advérbio; esses = pronome; o = artigo; de = preposição; psicotrópicas = adjetivo; atinge = 

verbo; relacionamento = substantivo. 

B) Não = advérbio; esses = pronome; o = preposição; de = artigo; psicotrópicas = adjetivo; atinge = 

verbo; relacionamento = adjetivo. 

C) Não = advérbio; esses = pronome; o = artigo definido; de = conjunção; psicotrópicas = adjetivo; 

atinge = verbo; relacionamento = adjetivo. 

D) Não = advérbio; esses = pronome; o = artigo definido; de = conjunção; psicotrópicas = 

substantivo; atinge = verbo; relacionamento = adjetivo. 

 

03. Analise o enunciado e assinale a alternativa na qual o termo sublinhado possui a função de 

coesão textual. 

A) “Visto que a dependência química é cada vez mais comum, os prejuízos provocados pela adição 

alcançam a sociedade em geral.” 

B) “Visto que a dependência química é cada vez mais comum, os prejuízos provocados pela adição 

alcançam a sociedade em geral.” 

C) “Visto que a dependência química é cada vez mais comum, os prejuízos provocados pela adição 

alcançam a sociedade em geral.” 

D) “Visto que a dependência química é cada vez mais comum, os prejuízos provocados pela adição 

alcançam a sociedade em geral.” 

 

04. Analise as regras de acentuação dos vocábulos e assinale a incorreta. 

A) Básica – proparoxítona – todas são acentuadas. 

B) Família – acentua-se – paroxítona terminada em ditongo nasal. 

C) Também – acentua-se – oxítona terminada em m. 

D) Prejuízos – hiato – acentua-se o i tônico quando forma sílaba sozinho. 
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05. Marque a alternativa em que a parte destacada do vocábulo está classificada corretamente. 

A) Bastassem – dígrafo vocálico. 

B) Estão – ditongo oral decrescente. 

C) Primeiro – encontro consonantal. 

D) Indivíduo – dígrafo consonantal. 

 

06. Analise as afirmações: 

I. “Pois se acredita” – O termo destacado exerce a função de pronome. 

II. “Pessoas que se tornam dependentes” - O termo destacado exerce a função de conjunção. 

III. “Não se pode traçar” – O termo destacado exerce a função de conjunção. 

IV. “Como o álcool, por exemplo, que está associado” – O termo destacado exerce a função de 

pronome. 

A) Estão corretas I, III e IV. 

B) Estão corretas I e IV. 

C) Estão corretas II e III.  

D) Estão corretas I, II, e IV. 

 

07. Coloque (V) ou (F) e na sequência selecione a alternativa incorreta. 

(   ) “O número de pessoas que se tornam dependentes de medicamentos” – Emprego de próclise 

por atração do vocábulo que. 

(  ) “Sabe-se que fatores de ordem social” – Emprego de ênclise, pois não se inicia oração por 

pronome oblíquo. 

(   ) “Pois se acredita” - Emprego de mesóclise por atração do vocábulo pois. 

(   ) “Não se pode traçar um perfil” - Emprego de próclise por atração do vocábulo negativo. 

A) F, F, F, F. 

B) F, V, F, V. 

C) V, V, V, V. 

D) V, V, F, V. 

 

08. Em: “Cada vez mais aumenta o número de pessoas que se torna dependente de medicamento.” 

Temos desvios de: 

I. Ortografia oficial. 

II. Concordância Nominal. 

III. Concordância verbal. 
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IV. Regência verbal. 

A) I, II e III. 

B) II e IV. 

C) III e IV. 

D) I e IV. 

 

09. Marque o enunciado de pontuação correta. 

A) O jovem sob efeito de droga, agrediu os pais e vizinhos na tarde de ontem. 

B) Sob efeito de droga, o jovem agrediu os pais e vizinhos, na tarde de ontem. 

C) Na tarde de ontem, o jovem, sob efeito de droga, agrediu os pais e vizinhos. 

D) O jovem, sob efeito de droga agrediu os pais e vizinhos na tarde de ontem. 

 

10. Marque o enunciado que está de acordo com a norma culta padrão. 

A) Assisti a um filme de terror na tarde de ontem. 

B) Fui ao Paraná e depois fui à São Paulo. 

C) Prefiro viajar do que trabalhar dessa forma. 

D) Maria namora com Marcos, pretendem casar em breve. 

 

Raciocínio Lógico Matemático 

 

11. Levando em consideração questões de razões e proporções matemáticas, os valores de X e Y e, 

responda a soma dessas duas variáveis, segundo os desenhos apresentados, abaixo: 
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A) X + Y = 300 cm. 

B) X + Y = 400 cm. 

C) X + Y = 280 cm. 

D) X + Y = 2,08 metros. 

 

12. Ao trabalhar com sequências de números, figuras e palavras, pode-se aplicar a lógica 

Matemática. Das sequências abaixo, qual delas representa uma lógica? 

A) Pai – Mãe – Casa – Filho – Filha – Irmã – Sobrinho. 

B) Presidente – Diretor – Secretário – Chefe de setor. 

C) Político – Quadrado – Juiz de futebol – Policial – Cachorro. 

D) Help – S.O.S – Socorro – Comida – Ambulância. 

 

13. Uma empresa de construção civil, possui grupos de trabalho para construção de pisos de 

concreto. Normalmente a Equipe A, faz 30 metros de piso com área de 400 m² e com uma 

dificuldade 2. Se tivesse 60 metros de piso para fazer, com dificuldade 5, qual seria a área de piso 

construída pela equipe A?  

A) Área de 1000m². 

B) Área de 320m². 

C) Área de 3500m². 

D) Área de 2m². 

 

14. Uma equação do 2° grau é toda e qualquer equação com uma incógnita que é expressa da 

seguinte forma: ax
2
 + bx + c = 0, a ≠ 0 . A letra x é a incógnita, e as letras a, b e c são números 

reais que exercem a função de coeficientes da equação. Apenas o coeficiente a deve ser diferente de 

zero. Se nenhum dos coeficientes for nulo, se trata de uma equação completa; mas se algum dos 

coeficientes b e c for zero, se trate de uma equação incompleta. Quando se resolve uma equação 

do 2° grau, pode-se encontrar até dois resultados. Esses valores são chamados de raízes da equação. 

Na equação abaixo calcule o valor de X’ e X” e assinale a alternativa correta: 

 
 

A) Resultado, X’= 2 e X” = 4. 

B) Resultado, X’= 2 e X” = 3. 

C) Resultado, X’= 1 e X” = 4. 

D) Resultado, X’= 1 e X” = 3. 

https://brasilescola.uol.com.br/matematica/equacao-2-grau.htm
https://brasilescola.uol.com.br/matematica/raiz-uma-equacao-2-grau-1.htm
https://brasilescola.uol.com.br/matematica/raiz-uma-equacao-2-grau-1.htm
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15. Em um Concurso Público para o cargo de Técnico em Administração de uma Prefeitura 

Municipal, se inscreveram 360 pessoas. Dos inscritos 85% tinham até 22 anos de idade. Quantas 

pessoas inscritas tinham idade superior a 22 anos de idade? 

A) 54 inscritos com idade acima de 22 anos. 

B) 15 inscritos com idade superior a 22 anos. 

C) 15 inscritos com idade de no mínimo 22 anos de idade. 

D) 54 inscritos com idade acima de 22 anos de idade. 

 

Conhecimentos Gerais 

 

16. Maravilha (SC) tornou-se município por meio da Lei Estadual nº 348, de 21 de junho de 1958. 

A instalação oficial e data que se comemora o dia do município é: 

A) 21 de junho de 1958. 

B) 30 de junho de 1958. 

C) 05 de julho de 1958. 

D) 27 de julho de 1958. 

 

17. No ano de 1979 foi construído o monumento e símbolo municipal de Maravilha/SC. O símbolo 

foi oficializado pela lei nº 773. A estátua é feita com sucata e a obra é uma criação do artista 

plástico chapecoense Paulo Siqueira. O monumento e símbolo do município é conhecido como: 

A) A criança e o pássaro. 

B) A criança e sua cidade. 

C) Cidade das crianças. 

D) Liberdade das crianças. 

 

18. Em abril de 1960 foi inaugurada a Capital Federal do Brasil – Brasília. Sede do poder político 

brasileiro e onde funcionam os principais órgãos federais, Brasília foi inaugurada no governo de: 

A) Getúlio Vargas. 

B) João Café Filho. 

C) Ernesto Beckmann Geisel. 

D) Juscelino Kubitschek. 
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19. A Organização das Nações Unidas - ONU designou que a partir do ano de 1975 em âmbito 

internacional, no dia 08 de março é comemorado: 

A) Dia Internacional da Consciência Negra. 

B) Dia Internacional da Ecologia. 

C) Dia Internacional da Mulher. 

D) Dia Internacional da Cruz Vermelha. 

 

20. Considerado o principal paralelo do globo, a Linha do Equador existe para facilitar os estudos 

geográficos, posto que trata-se de uma referência determinada para encontrar locais no planeta 

Terra. A Linha do Equador é uma linha imaginária que divide o globo terrestre em: 

A) Leste/Oeste. 

B) Norte/Sul. 

C) Leste/Sul. 

D) Norte/Oeste. 

 

Conhecimentos Específicos do Cargo 

 

21. Conceitualmente, organizações podem ser definidas como agrupamentos sociais construídos 

intencionalmente, que devem ser reconstruídos objetivando alcançar objetivos organizacionais e 

que são representadas como estrutura ou desenho organizacional, desta forma, tradicionalmente, são 

tipos básicos de estrutura organizacional:   

A) Burocracia – adhocracia. 

B) Autoridade – democrática – liberal. 

C) Linear – funcional – linha-staff. 

D) Eficiente – eficaz – efetiva. 

 

22. Na representação gráfica e resumida da estrutura organizacional com a finalidade de representar 

os órgãos que compõe e as funções desenvolvidas na instituição, bem como, os vínculos e níveis 

hierárquicos utiliza-se um instrumento denominado: 

A) Fluxograma.   

B) Diagrama.   

C) Histograma.  

D) Organograma.  
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23. As funções gerenciais ou da administração representam uma forma de classificar os cargos 

gerenciais e são representadas pelo: planejamento, organização, direção ou liderança e controle. 

Quanto a função direção ou liderança é correto afirmar que:  

I. Envolve a definição de metas da organização. 

II. Responsável pelo agrupamento das tarefas e definição de quem irá executá-las. 

III. Abrange a comunicação e motivação dos funcionários. 

IV. Trata da solução de conflitos entre os membros da organização. 

V. Avalia o desempenho das outras funções gerenciais. 

De acordo com as assertivas acima, estão corretas: 

A) I, IV e V.   

B) II, III e V.   

C) III e IV apenas.  

D) Todas as assertivas estão corretas.  

 

24. Diversos são os tipos de documentos produzidos pela administração com a finalidade de evitar 

interrupções e disciplinar as ações de qualquer trabalho. Ao conjunto de normas, procedimentos, 

funções, atividades, políticas, objetivos, instruções e orientações que devem ser cumpridos pelos 

membros da organização dá-se o nome de: 

A) Relatório. 

B) Manual. 

C) Memorando. 

D) Projeto  

 

25. Nas organizações a expressão competência profissional indica um conjunto de qualidades, 

reconhecidas pelos outros, que o colaborador possui para realizar as suas funções laborais. Sobre 

competências profissionais é correto afirmar que: 

I. São estáticas e imutáveis. 

II. É o produto da multiplicação de três fatores: saber fazer, querer fazer e poder fazer. 

III. São as características individuais essenciais para o desempenho da atividade profissional. 

IV. Integra conhecimentos, habilidades e atitudes. 

V. Apenas a vivência prática é suficiente gerar competência. 

De acordo com as assertivas acima, estão corretas as prescrições listadas nas assertivas: 

A) I, II e III.   

B) I, II e IV.   
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C) II, III e IV apenas.  

D) Todas as assertivas estão corretas.  

 

26. Ao formular a hierarquia das necessidades, Abraham Maslow apresenta uma teoria da 

motivação humana com base no conceito de necessidades que influenciam o comportamento 

humano. Com base na teoria das necessidades de Maslow é correto afirmar que: 

I.  ma necessidade satisfeita é motivadora de comportamento. 

II. O indivíduo nasce com certas necessidades fisiológicas, que são necessidades inatas. 

III. As necessidades primárias estão na base da hierarquia e são representadas por necessidade 

fisiológicas e de segurança. 

IV. Os níveis mais elevados de necessidade somente surgem quando os níveis mais baixos estão 

relativamente controlados e satisfeitos pelo indivíduo. 

V. Todos os indivíduos conseguem chegar ao nível das necessidades de autorrealização. 

De acordo com as assertivas acima, estão corretas as prescrições listadas nas assertivas: 

A) I, II e III.   

B) II, III e IV.   

C) II, III e V apenas.  

D) Todas as assertivas estão corretas.  

 

27. Dentre as habilidades interpessoais, a boa comunicação é cada vez mais importante para o 

sucesso das pessoas nas organizações. Sobre comunicação e processo de comunicação, assinale as 

alternativas abaixo com (V) verdadeiro ou (F) falso. 

(   ) É particularmente importante para o desempenho da função liderança. 

(   ) Seu processo envolve no mínimo duas pessoas ou grupos: a fonte e o destino. 

(   ) Não se faz necessária a transferência e a compreensão de significado. 

(   ) Os ruídos não interferem na efetividade do processo de comunicação. 

(   ) Pelo feedback procura-se determinar o entendimento da mensagem enviada. 

A sequência correta de cima para baixo é:  

A) V, F, V, F, V.  

B) V, V, F, F, V.  

C) V, V, F, V, F. 

D) F, V, F, F, V. 
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28. Ao afirmar-se que o servidor público “[...] não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, 

o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente 

entre o honesto e o desonesto [...]” está-se referindo ao conceito de: 

A) Comprometimento profissional. 

B) Ética profissional. 

C) Moral e bons costumes. 

D) Decoro da classe. 

 

29. As organizações têm como objetivo principal a sobrevivência, no entanto, sobreviver pode 

tomar diversas formas, como por exemplo, ser rentável e gerar riquezas impactando fortemente o 

meio-ambiente. Uma organização com responsabilidade social alinha seus objetivos de 

sobrevivência com o que é bom para a sociedade (funcionários, clientes, ambientes...). Assim, sobre 

uma organização socialmente responsável é correto afirmar que:  

I. É suficiente obedecer a lei e gerar empregos. 

II. Agrega uma obrigação moral de fazer as coisas que tornam a sociedade melhor. 

III. Adota programas sociais da comunidade. 

IV. Tolera iniciativas discriminatórias para não diminuir a produtividade. 

V. Não permite o trabalho infantil em suas instalações. 

De acordo com as assertivas acima, estão corretas: 

A) I, II e III.   

B) I, II e IV.   

C) II, III e V apenas.  

D) Todas as assertivas estão corretas.  

 

30. A Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, institui normas para licitações e contratos da 

Administração Pública. Subordinam-se ao regime desta Lei, além dos órgãos da administração 

direta, dentre outros os seguintes: 

I. Fundos especiais. 

II. Autarquias. 

III. Empresas privadas. 

IV. Municípios. 

V. Clubes esportivos. 
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De acordo com as assertivas acima, estão corretas: 

A) I, II e III.   

B) I, II e IV.   

C) II e IV apenas.  

D) Todas as assertivas estão corretas.  

 

31. A Prefeitura Municipal de Brotas do Oeste resolveu desfazer-se de um lote de computadores e 

mobiliário do setor administrativo que foram considerados inservíveis em função do tempo de uso 

e, para tanto, deverá optar por qual modalidade de licitação prevista na Lei nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993: 

A) Convite. 

B) Tomada de preços. 

C) Leilão. 

D) Concurso.  

 

32. A Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, estabelece a modalidade de licitação denominada 

pregão. Para a realização do pregão deverão ser obedecidas as seguintes regras, dentre outras: 

I. A definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, por 

excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição. 

II. A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados. 

III. O prazo fixado para a apresentação das propostas, contado a partir da publicação do aviso, não 

será inferior a 8 (oito) dias úteis. 

IV. O prazo de validade das propostas será de 60 (sessenta) dias, se outro não estiver fixado no 

edital. 

V. É vedada a exigência de garantia de proposta. 

Assinale a alternativa correta: 

A) I, II e III.   

B) I, II e IV.   

C) II, III e IV apenas.  

D) Todas as assertivas estão corretas.  
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33. Tendo conceitualmente a redação oficial como a maneira pela qual o Poder Público redige 

comunicações oficiais e atos normativos e, como tal, possui determinadas características 

específicas. Desta forma, a concisão busca: 

A) Apresentar o máximo de informações compreensíveis utilizando o mínimo de palavras. 

B) Não utilizar regionalismos e neologismos. 

C) Escolher expressão ou palavra que não confira duplo sentido ao texto. 

D) Redigir os documentos sempre em nome do serviço público e sempre em atendimento ao 

interesse geral dos cidadãos.  

 

34. Os métodos de arquivamento, após 1950, chamados de métodos flexíveis, são divididos em 

duas classes: padronizados e básicos. Dentre os básicos, aquele que considera como elemento 

principal em um documento a sua procedência ou local denomina-se: 

A) Alfabético. 

B) Geográfico. 

C) Numérico. 

D) Ideográfico. 

 

35. O setor de protocolo é considerado o portal de entrada e de saída dos documentos das 

organizações públicas e, o profissional encarregado de tal setor é responsável pelas seguintes 

atividades, exceto: 

A) Cadastra o documento em um sistema de controle. 

B) Abrir os envelopes e classificar os documentos sigilosos e particulares. 

C) Realizar a distribuição interna dos documentos recebidos. 

D) Proceder a expedição dos documentos destinados a outra instituição. 

 

36. A afirmação que a “Administração Pública só pode fazer aquilo que a lei permite, ou seja, só 

pode ser exercido em conformidade com o que é apontado na lei” remete a qual princípio da 

Administração Pública: 

A) Impessoalidade. 

B) Legalidade. 

C) Moralidade. 

D) Publicidade. 
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37. Segundo vários autores de administração, existe hoje uma tendência para que as organizações 

adotem a descentralização, dispersando a autoridade para decidir nos níveis organizacionais mais 

baixos. Sobre a descentralização é correto afirmar que: 

A) Aumenta o controle das decisões. 

B) Com decisões dispersas a organização diminui seus custos pela economia de escala. 

C) Fomenta a criatividade e a independência das pessoas nos níveis mais baixos. 

D) A organização tende a responder de maneira mais lenta às demandas do cliente. 

 

38. Com a finalidade de melhorar e acelerar a prestação do serviço público, o prefeito de Zingaguá 

resolveu subdividir a Secretaria de Obras e Saneamento em dois órgãos distintos. Ao realizar tal 

procedimento o prefeito efetuou uma: 

A) Desconcentração. 

B) Descentralização. 

C) Centralização. 

D) Concentração 

 

39. Ao negar publicidade aos atos oficiais praticados, ou seja, atentar contra um princípio de 

administração pública, o prefeito de Rio das Cobras praticou o ato denominado: 

A) Má gestão pública. 

B) Improbidade administrativa. 

C) Omissão. 

D) Ilicitude administrativa. 

 

40. O Código Civil – Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, estabelece o rol de pessoas jurídicas 

de direito público, interno ou externo, e de direito privado. Com base em tal legislação não é 

considerada pessoa jurídica de direito público interno: 

A) A União. 

B) Os Municípios. 

C) As autarquias, inclusive as associações públicas. 

D) Os partidos políticos.  

 


