
CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE VIDEIRA - SC 
CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO II                NÍVEL: MÉDIO 

CADERNO DE PROVAS 
 

Nome: Assinatura: Nº da inscrição 

   
 

 

Antes de iniciar a prova leia com atenção as orientações 
 
 

01 – PREPARAÇÃO ANTES DE INICIAR A PROVA 
A) Em cima da carteira Você deverá ter apenas o Caderno de Prova, Cartão resposta, caneta, 
lápis; poderá também ter garrafa ou copo de água.  
B) Objetos como bolsa, carteira com documentos, celular, relógio, de verão ser colocados no 
chão. O Celular também deverá ser desligado. 
C) Muito importante: confira se o seu Caderno de Prova é do cargo que Você se inscreveu. O 
nome do cargo está no cabeçalho desta folha. Confira também o seu Cartão Resposta. Nele 
deverá estar constado o seu nome, cargo e o número de inscrição. 
 
02 – COMO FAZER A PROVA 
A) Somente inicie a prova no momento em que receber a autorização da equipe de 
fiscalização. 
B) Leia com muita atenção cada pergunta. Assinale as respostas primeiramente no Caderno de 
Prova. Preencha o Cartão Resposta somente no final, depois de revisar as respostas. 
Importante: o Caderno de Prova poderá ser utilizado para fazer cálculos, anotações e poderá 
conter rasuras. 
C) O Cartão Resposta deverá ser preenchido de forma idêntica ao cartão de loteria. O espaço 
do retângulo deve ser totalmente preenchido, com caneta esferográfica azul ou preta. 
D) Questões que Você acha que contém erros. Você poderá entrar com RECURSO de acordo 
com a forma estabelecida no Edital. Depois de entregar a prova e se retirar da sala Você 
poderá fazer contato com a equipe de Coordenação e informar o Cargo e o número da 
questão que, na sua opinião, contém erro. 
 
03– PREENCHIMENTO DO CARTÃO RESPOSTA 
A) O Cartão Resposta tem dois espaços distintos. O primeiro, com 5 linhas para Você 
preencher o número de sua inscrição. O segundo com o número de questões para Você 
preencher a alternativa correta de cada uma das perguntas. 
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B) Como preencher o seu número de inscrição no Cartão: O seu número de inscrição contém 
5 algarismos e cada uma das 5 linhas contém algarismos de 0 (zero) a 9. Então o primeiro 
número de sua inscrição (da esquerda para a direita) deverá ser preenchido na primeira linha. 
O segundo número de sua inscrição na segunda linha, e assim até o quinto. 
C) Como preencher as alternativas corretas de cada uma das perguntas: O Cartão contém o 
espaço com o número da questão e retângulos com as 4 alternativas de resposta (A,B,C,D). 
Então, preencha o retângulo correspondente a alternativa de cada questão que Você escolheu 
como a CORRETA. 
Importante: depois de preenchida a alternativa de cada questão não poderá ser alterada. 
 
04 – ENTREGA DA PROVA E CARTÃO RESPOSTA 
A) Concluído preenchimento do Cartão Resposta Você deverá entregá-lo, juntamente com o 
Caderno de Prova para a equipe de fiscalização 
B) Não esquecer de colocar o seu nome, assinatura e número de inscrição na Folha de 
Orientações 
C) Importante: o Cartão Resposta deverá ser entregue devidamente assinado. 
 
05 – LEMBRETES: É PROBIDO AOS CANDIDATOS 
A) Falar com outros candidatos durante a prova 
B) Fazer comentários sobre questões em voz alta. Em havendo dúvida chamar o fiscal 
C) Retirar-se da sala sem acompanhamento de um dos fiscais 
D) Retirar-se da sala com o Celular 
E) Entregar o Caderno de Provas e o Cartão Resposta, antes de 1 hora do horário de início da 
Prova 
 

ESTE ESPAÇO VOCÊ PODERÁ UTILIZAR PARA ANOTAR AS RESPOSTAS DAS QUESTÕES E LEVA-LO 
CONSIGO 

(dobre na linha pontilhada e destaque com cuidado) 
___________________________________________________________________ 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Questões de interpretação de texto.  
 
Texto de Lya Luft publicado na revista Veja: 
Não nos deve chocar ouvir um adolescente dizer 
“por que eu devia estudar”, “por que trabalhar 
tanto”, “por que ser honesto”, se a gente acaba 
parecendo bobo no meio dos espertos? O 
argumento é adolescente como o rapaz, mas não 
sem fundamento. É preciso muito esforço, muito 
raciocínio, muita base de casa, muito berço (não o 
esplêndido, mas o amoroso, reto, moralmente bom) 
para nadar, contra a correnteza escura, e tentar 
fundar alguma ilha de claridade, de honradez, de 
trabalho, de interesse real pelos menos 
afortunados. Para buscar uma humanidade como 
sempre imaginei que ela deveria ser – quem sabe 
um dia será – onde a gente sinta que vale a pena 
lutar, sonhar, ter esperança; onde se adotem linhas 
firmes de conduta e ideologias do bem. Pois cada 
vez mais as ideologias deixam de importar; valem os 
interesses, os votos, o poder, a manutenção das 
condições favoráveis ao enriquecimento ilícito, às 
manobras por mais e mais poder, e tudo o que gera 
violência, ignorância, miséria, agressividade, stress e 
o que disse aquele senador: desalento. 
Assim, higienizando minhas manhãs, eu me sinto 
muito melhor. Estaria curada se quisesse me alienar 
de todo, mas isso não posso: sou uma habitante 
deste planeta e deste país, e quero que tudo de 
bom ainda possa florescer por estas bandas, antes 
de se passarem aqueles meus profetizados 100 
anos. 
 
Questões do texto: 
 
1- Ao colocar as indagações dos jovens a autora: 
A) Afirma que essas indagações fazem parte da 
própria idade 
B) Afirma que as indagações são apenas da 
adolescência e não tem fundamentos 
C) Afirma que as indagações tem fundamento    
D) Afirma que isso é próprio da adolescência 

2- Na frase do texto “estaria curada se quisesse me 
alienar de todo” a significado da palavra alienar é: 
A) Malquistar 
B) Indispor 
C) Desviar 
D) Afastar    
 
Questões de gramática da língua portuguesa. 
 
3- Na frase “Nevou em São Joaquim” o verbo está 
exprimindo: 
A) Uma ação 
B) Um estado 
C) Um fenômeno, um fato    
D) Uma situação 
 
4- O tempo verbal pretérito (passado) pode ser 
imperfeito, perfeito ou mais-que-perfeito. Na frase 
“Depois de sair, João sempre trancava a porta” o 
verbo está no tempo: 
A) Pretérito imperfeito   
B) Presente 
C) Pretérito perfeito 
D) Pretérito mais-que-perfeito 
 
5- Assinale a frase em que o uso da crase não está 
correto: 
A) Eles foram à praia. 
B) O mais importante é aliar a teoria à prática. 
C) O ônibus chegou à estação às 22 horas e 30 
minutos. 
D) Não assisto à filmes de terror. 
 
6- Assinale a palavra cuja grafia está incorreta: 
A) Enxofre 
B) Charope   
C) Vexame 
D) Enchente 
 
7- Sinônimos são palavras de sentido igual ou 
aproximado. Então, assinale a alternativa que não 
apresenta sinônimos: 
A) Alfabeto – abecedário 
B) Abonar – afiançar 
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C) Estaquear – afastar   
D) Abolir – afastar 
 
8- Assinale a frase que tem erro de pontuação: 
A) Os curiosos chegam, observam, perguntam e vão 
embora. 
B) A vitória disse o Comandante, é resultado do 
trabalho de todos. 
C) Tristes e abatidos, os perdedores iam se retirando. 
D) O mar, a terra, o céu, tudo é obra do Criador. 
 
9- Um dos processos para a formação das palavras, 
na língua portuguesa é a derivação. Existem quatro 
maneiras de formação de palavras pela derivação e 
uma delas é a sufixação. Então, assinale a palavra 
que não é formada por sufixação: 
A) Dentista 
B) Boiada 
C) Sapataria 
D) Supersônico   
 
10- Os prefixos e sufixos em palavras portuguesas 
provém do latim e do grego. Assinale a alternativa 
cujo significado não está correto: 
A) ab – indica junção   
B) ante – indica antes, antecedência 
C) Justa – indica proximidade, posição ao lado 
D) Extra – indica fora de 
 

INFORMÁTICA 
 

11- Um modem, quando recebe um sinal analógico e 
o transforma em sinal digital, executa um processo 
de: 
A) Digitalização 
B) Demodulação 
C) Comutação 
D) Modulação 
 
12- Estabelece a ligação entre as tabelas de um 
banco de dados relacional: 
A) A chave estrangeira 
B) A chave secundária 
C) A chave primária 
D) O índice 

13- O endereço do servidor através do qual o 
Outlook recebe as mensagens é o do servidor de: 
A) POP3 
B) SMPT 
C) HTTP 
D) FTP 
 
14- O comando history do Linux permite exibir uma 
lista de: 
A) Comandos executados 
B) Diretórios visitados 
C) Sites visitados na Web 
D) Usuários conectados na rede 
 
15- O conjunto de teclas padrão do Windows XP 
utilizado para copiar e colar um item selecionado 
em um aplicativo é: 
A) Ctrl + C / Shift + C 
B) Ctrl + C /Ctrl + V 
C) Shift + T / Ctrl + C 
D) Ctrl + T / Ctrl + C 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

16- A área territorial do Município de Videira é de: 
A) 358,4 km² 
B) 3.378,4 km² 
C) 378,4 km² 
D) 478,4 km² 
 
17- Em dezembro de 2002 o Município de Videira foi 
oficializado como a “Capital Catarinense de Uva e 
Berço da Perdigão”. Este título foi outorgado: 
A) Pelo Governo do Estado de Santa Catarina 
B) Pela Assembléia Legislativa do Estado de Santa 
Catarina    
C) Pela Câmara Municipal de Vereadores de Videira 
D) Por Decreto do Prefeito Municipal 
 
18- Assinale a alternativa com o Município que não 
faz divisa com Videira: 
A) Caçador 
B) Fraiburgo 
C) Matos Costa   
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D) Rio das Antas 
 
19- O Estado de Santa Catarina é representado, no 
Congresso Nacional por: 
A) 3 senadores e 20 deputados federais 
B) 3 senadores e 16 deputados federais    
C) 2 senadores e 24 deputados federais 
D) 2 senadores e 12 deputados federais 
 
20- Está previsto para o mês de julho próximo o 
julgamento dos envolvidos com o caso que foi 
denominado MENSALÃO. O Julgamento será feito 
pelo Supremo Tribunal Federal, que hoje é presidido 
pelo Ministro: 
A) Joaquim Barbosa 
B) Cezar Peluso 
C) Carlos Ayres Brito   
D) Antônio Fernando de Souza 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

21- De acordo com a Lei Orgânica do Município de 
Videira, em vigor, são as seguintes as cores do 
Município: 
A) Verde e branco 
B) Vermelho e branco 
C) Azul celeste e branco   
D) Azul, vermelho e branco 
 
22- De acordo com a Lei Orgânica, conforme 
Emenda Nº 24 de 11 de setembro de 2011, a Câmara 
de Vereadores do Município de Videira é composta 
por: 
A) 13 vereadores 
B) 10 vereadores 
C) 11 vereadores  
D)  9 vereadores 
 
23- De acordo com a Lei Orgânica do Município de 
Videira, em vigor, não são leis complementares as 
concernentes às seguintes matérias: 
A) Código Tributário do Município 
B) Estatuto dos Servidores Municipais 
C) Plano Diretor do Município 

D) Lei das Diretrizes Orçamentárias   
 
24- São competências privativas do PREFEITO 
MUNICIPAL, de acordo com a Lei Orgânica do 
Município de Videira, em vigor, a iniciativa dos 
projetos de Lei que disponham sobre: 
A) Fixação ou aumento da remuneração dos 
servidores municipais   
B) Fixação do salário dos Secretários Municipais 
C) Fixação dos salários dos Vereadores 
D) Fixação do salário do Vice-Prefeito 
 
25- Não é de competência exclusiva da Câmara de 
Vereadores, segundo o Artigo 37 da Lei Orgânica do 
Município, em vigor, a iniciativa de projetos de Lei 
que disponham sobre: 
A) Criação, extinção ou transformação de cargos, 
funções ou empregos de seus serviços 
B) Diretrizes para a elaboração do Orçamento do 
Município   
C) Fixação ou aumento da remuneração de seus 
servidores 
D) Organização e funcionamento de seus serviços 
 
26 – O Estatuto dos Servidores do Município de 
Videira, em vigor, disciplina o regime jurídico dos 
servidores públicos: 
A) Somente dos servidores da Prefeitura 
B) Somente da Prefeitura e da Câmara de  
Vereadores 
C) Da Prefeitura, autarquias e fundações públicas   
D) Da Prefeitura e fundações públicas 
 
27 - Não são requisitos básicos para investidura em 
cargo público, de acordo com o Estatuto dos 
Servidores o Município de Videira, em vigor: 
A) Ter nacionalidade brasileira 
B) Ter aptidão física e mental 
C) Ter idade mínima de 18 anos  
D) Ter nível de escolaridade não inferior ao 
fundamental completo.    
 
28 - De acordo com o Estatuto dos Servidores do 
Município de Videira, em vigor, o servidor  
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habilitado em concurso público e empossado em 
cargo de provimento efetivo adquirirá estabilidade 
ao completar: 
A) 3 anos 
B) 2 anos   
C) 1 ano 
D) 4 anos 

 
29- Um os fatores definidos no Artigo 27 do Estatuto 
dos Servidores do Município de Videira, em vigor, 
para a Avaliação do Desempenho durante o período 
do Estágio Probatório é a PRODUTIVIDADE. Então 
assinale a alternativa que define de forma correta o 
Conceito de PRODUTIVIDADE: 
A) Produtividade é sinônimo de Qualidade no 
Trabalho 
B) Produtividade é fazer as tarefas com a maior 
rapidez 
C) Produtividade é o rendimento – quantidade e 
qualidade – obtido no trabalho   
D) Produtividade é fazer sempre mais 
 
30 - Todo Cargo, seja público ou privado, exige 
determinados conhecimentos, habilidades 
operacionais e atitudes pessoais 
(comportamentais), para que o trabalho seja 
realizado com a melhor eficiência. Então, assinale a 
alternativa que apresenta duas atitudes pessoais 
importantes para o desempenho eficiente de um 
Cargo: 
A) Conhecimentos técnicos e humildade 
B) Responsabilidade e dinamismo    
C) Experiência prática e iniciativa 
D) Habilidade operacional e pró-atividade 
 
31- Assinale a alternativa CORRETA de acordo com a 
Relação das espécies de Documentos Públicos e 
suas aplicações: 
A) Medida Provisória é o documento utilizado para o 
estabelecimento de condições sobre assuntos de 
interesses variados, tornando-se público por meio de 
anúncios na imprensa no Diário Oficial da União ou 
com afixação em lugares públicos 
B) Portaria é o documento Expedido por ministros de  

Estado e/ou dirigentes dos órgãos da Administração 
Pública Federal para a prática de atos necessários ao 
eficaz andamento dos serviços dentro da área 
específica de atuação do órgão 
C) Edital é o documento editado pelo presidente da 
República para legislar, em caso de relevância e 
urgência, devendo ser submetida de imediato ao 
Congresso Nacional, nos termos do art. 62 da 
Constituição Federal 
D) Decreto é o ato administrativo expedido pelo 
presidente da República e referendado por ministro 
de Estado, com finalidades gerais, específicas ou 
individuais 
 
32- Assinale a resposta correta. Sobre o Código 
Tributário Nacional é correto afirmar que:  
A) Tributo é toda conta paga, em moeda ou cujo 
valor nela se possa exprimir, que não constitua 
sanção de ato lícito, instituída em lei e paga 
mediante atividade jurídica plenamente vinculada 
B) É vedado aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios estabelecer diferença tributária entre 
bens de qualquer natureza, em razão da sua 
procedência ou do seu destino 
C) Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato 
gerador uma situação independente de qualquer 
atividade, relativa ao Governo 
D) É permitido à União instituir tributo que não seja 
uniforme em todo o território nacional, ou que 
importe distinção ou preferência em favor de 
determinado Estado ou Município 
 
33- Assinale a alternativa abaixo que é considerada 
crime de responsabilidade Fiscal:  
A) Ordenar ou autorizar a abertura de  crédito  em  
desacordo  com  os limites estabelecidos  pelo  
Senado  Federal,  sem  fundamento na  lei 
orçamentária ou  na de crédito adicional  ou  com  
inobservância de prescrição legal 
B) Deixar de promover ou de ordenar, na forma da 
lei, o cancelamento, a amortização ou a  constituição 
de  reserva para anular  os  efeitos  de operação de 
crédito realizada com inobservância de limite, 
condição ou montante estabelecido em lei 
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C) Promover ou Ordenar a liquidação integral de 
operação de crédito por antecipação  de  receita 
orçamentária,  inclusive os respectivos  juros  e 
demais  encargos,  até o  encerramento do exercício 
financeiro 
D) Ordenar ou autorizar,  em  desacordo  com  a  lei,  
a  realização de operação de crédito com qualquer 
um dos demais entes da Federação, inclusive  suas  
entidades  da  administração  indireta,  ainda que  na  
forma de  novação,  refinanciamento ou postergação 
de dívida  contraída anteriormente 
 
34- Assinale a alternativa correta. Com relação aos 
conceitos sobre licitações: 
A) Pregão é o critério de seleção em que a proposta 
mais vantajosa para a Administração é a de menor 
preço. É utilizado para compras e serviços de modo 
geral e para contratação e bens e serviços de 
informática, nos casos indicados em decreto do 
Poder Executivo 
B) Melhor Técnica é a modalidade licitação em que 
disputa pelo fornecimento de bens e serviços comuns 
é feita em sessão pública. Os licitantes apresentam 
suas propostas de preço por escrito e por lances 
verbais, independentemente do valor estimado da 
contratação 
C) Menor Preço é o critério de seleção em que a 
proposta mais vantajosa para a Administração é 
escolhida com base em fatores de ordem técnica. É 
usado exclusivamente para serviços de natureza 
predominantemente intelectual 
D) Licitação é o procedimento administrativo formal 
em que a Administração Pública convoca, mediante 
condições estabelecidas em ato próprio (edital ou 
convite), empresas interessadas na apresentação de 
propostas para o oferecimento de bens e serviços 
 
35- A correspondência interna utilizada entre 
unidades de um mesmo órgão, no qual se expõe 
assuntos referentes à atividade administrativa é: 
A) Portaria 
B) Ata 
C) Requerimento 
D) Memorando 

36- Assinale a afirmativa correta. Compete ao 
Município instituir impostos sobre: 
A) Propriedade predial e territorial urbana, exceto 
casas e apartamentos 
B) Serviços de qualquer natureza, não 
compreendidos na competência do Estado, definidos 
na Lei Complementar prevista no artigo 156, IV, da 
Constituição Federal e excluídas, de sua incidência, as 
exportações de serviços para o exterior 
C) Transmissão a qualquer título, por ato oneroso, de 
bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de 
direitos reais sobre imóveis, inclusive os de garantia, 
bem como cessão de direitos a sua devolução 
D) Vendas a varejo de combustíveis líquidos e 
gasosos, exceto gasolina e álcool 
 
37- A Lei que institui normas para licitações e 
contratos da Administração Pública e dá outras 
providências é: 
A) Lei 8.666/93               
B) Lei 5.010/66 
C) Lei 8.213/91 
D) Lei 7.998/90 
 
38- Assinale a alternativa correta. Sobre os 
princípios básicos que norteiam os procedimentos 
licitatórios é correto afirmar que: 
A) O Princípio da Impessoalidade obriga a 
Administração a observar nas suas decisões critérios 
objetivos previamente estabelecidos, afastando a  
discricionariedade  e  o subjetivismo na condução dos 
procedimentos da licitação 
B) O Princípio da Isonomia estabelece que a conduta  
dos  licitantes  e  dos  agentes  públicos  tem  de  ser,  
além  de lícita, compatível com a moral, a ética, os 
bons costumes e as regras da boa administração 
C) O Princípio da Legitimidade vincula os licitantes e  
a  Administração  Pública  às  regras  estabelecidas  
nas  normas  e  princípios  em vigor 
D) O Princípio da Moralidade e da Probidade 
Administrativa significa dar tratamento igual a todos 
os interessados. É condição essencial para garantir 
competição em todos os procedimentos licitatórios 
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39- Assinale a alternativa correta. A clareza deve ser 
a qualidade básica de todo texto oficial. Pode-se 
definir como claro aquele texto que possibilita 
imediata compreensão pelo leitor. Para ela 
concorrem: 
A) A colisão, que faz aparecer no texto os excessos 
linguísticos que nada lhe acrescentam 
B) A formalidade que evita a duplicidade de 
interpretações que poderia decorrer de um 
tratamento personalista dado ao texto 
C) O uso do padrão culto de linguagem, em princípio, 
de entendimento geral e por definição avesso a 
vocábulos de circulação restrita, como a gíria e o 
jargão 
D) A impessoalidade e a padronização, que 
possibilitam a imprescindível uniformidade dos 
textos 
 
40- Assinale a resposta correta. A obrigação contábil 
de que “as receitas e as despesas devem incluídas 
na apuração do período que ocorrerem, sempre 
simultaneamente quando se relacionarem, 
independente de seu recebimento ou pagamento”, 
pertence ao Princípio Fundamental de 
Contabilidade:  
A) Da Prudência 
B) Da Oportunidade 
C) Da Competência              
D) A nenhum dos três princípios citados  

 
 
 

 




