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  Prefeitura Municipal de Pérola 

 
 

 

 

 

                                                                    

          

AGENTE ADMINISTRATIVO 

 
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

 
● Você recebeu do fiscal este CADERNO DE QUESTÕES com as 40 (quarenta) questões da prova objetiva numeradas sequencialmente e 

distribuídas sem falhas ou repetição: 
 

 

MATÉRIA QUESTÕES 

LÍNGUA PORTUGUESA 1 a 15 

INFORMATICA 16 a 25 

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 26 a 40 

 

● Você receberá também uma FOLHA DE RESPOSTAS PERSONALIZADA para transcrever as respostas da prova objetiva.
1. Observe se o Cargo especificado no caderno de questões é o correspondente ao cargo no qual você fez a inscrição. Caso não esteja 

correto solicite a substituição para o fiscal de sala, o qual deverá lhe fornecer o caderno de questões correto. 

2. Verifique se este caderno está completo e se a numeração das questões está correta. 

3. Confira seu nome completo, o número de seu documento e a sua data de nascimento na Folha de Respostas. 

4. Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do cartão. 

5. Leia atentamente cada questão da prova e assinale na Folha de Respostas a opção que a responda corretamente. 

6. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados às 

respostas. 

7. Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça com tranquilidade, mas controle seu 

tempo. 

8. Iniciada a prova, somente será permitido deixar definitivamente a sala após 60(sessenta) minutos. 

9. Após o término da prova, entregue ao fiscal a FOLHA DE RESPOSTAS devidamente assinada. 

10.  Somente será permitido levar o CADERNO DE QUESTÕES se o candidato ficar até o término das 3 horas de prova. 

11. SERÁ ELIMINADO do Concurso Público o candidato que: 

 Deixar o local de realização da prova objetiva sem a devida autorização; 

 Tratar com falta de urbanidade os examinadores, auxiliares, fiscais ou autoridades presentes; 

 Proceder de forma a tumultuar a realização da prova objetiva; 

 Estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas, por qualquer meio; 

 Usar de meios ilícitos para obter vantagem para si ou para outros; 

 For surpreendido portando ou manuseando aparelhos eletrônicos nas demais dependências do estabelecimento, durante a 

realização das provas objetiva e discursiva. 

 Caso qualquer equipamento eletrônico venha a emitir ruídos sonoros, mesmo que devidamente acondicionado no envelope de 

guarda de pertences, durante a realização da prova. 

12. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à Polícia Civil, que tomará as medidas cabíveis, inclusive 

com prisão em flagrante dos envolvidos. 

13. Os 03 (três) últimos candidatos só poderão sair da sala juntos, após o fechamento do envelope contendo a lista de presença, a ata e as 

folhas de respostas da sala. Os candidatos deverão assinar a ata da sala e o lacre do envelope. 

1.4. Está disponível na última folha do caderno de questões um gabarito para ser preenchido e destacado. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Estatuto da Criança e do Adolescente completa 20 

anos  
 

 Considerado um marco da defesa dos direitos 
humanos no Brasil, o ECA (Estatuto da Criança e do 
Adolescente) completa 20 anos em 13/07/2010, 
celebrando a redução da mortalidade infantil em 58% e 
a retirada de cerca de cinco milhões de crianças de 
postos de trabalho. Apesar dos avanços, o texto ainda 
apresenta lacunas e, além disso, o país precisa 
aumentar as políticas públicas para garantir que todas 
as crianças tenham acesso aos direitos garantidos por 
ele – o que ainda não acontece. 
 Para a Subsecretária de Promoção dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, Carmen Silveira 
Oliveira, um dos principais desafios que o Brasil 
precisa encarar é a falta de uma rede de atendimento 
especializada no Judiciário e na polícia. “Precisamos 
de mais juizados [de menores] e mais núcleos 
especializados em casos envolvendo crianças e 
adolescentes. Também faltam delegacias voltadas 
tanto para o atendimento de crianças vítimas de 
violência, quanto especializadas em casos em que os 
adolescentes são os autores de infrações na lei”, 
afirma Carmen Silveira. 
 Um dado que ainda preocupa é o número de 
adolescentes infratores cumprindo medidas 
socioeducativas no país: em 2009, 16.940 menores 
estavam internados, contra 4.245 em 1996, segundo 
dados da Secretaria Nacional de Direitos Humanos. 
Embora o número de adolescentes infratores 
internados tenha diminuído na última década – entre 
1996 e 1999, por exemplo, o número de internações 
cresceu em 102,09%, contra 2,44% entre 2007 e 2009 – 
há quem defenda que a redução da maioridade penal – 
de 18 para 16 anos de idade – possa mudar esse 
quadro.  
 Desde 2007, uma PEC (Proposta de Emenda 
Constitucional) que propõe a redução da maioridade 
penal está parada no Congresso. Na ocasião, o relator 
do texto na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) 
do Senado, senador Demóstenes Torres (DEM-GO), 
argumentou que pessoas de 16 anos já estavam aptas 
a responder pelos seus atos, e observou que os 
crimes considerados “leves” continuariam a ser 
julgados de acordo com o ECA.  
 Para a subsecretária, porém, a análise está 
equivocada, e o país não tem estrutura, em seu 
sistema prisional, para receber esses adolescentes e, 
muito menos, para ajudá-los a retomar o convívio em 
sociedade. O tema é polêmico e, embora urgente, 
ainda não há previsão para retornar à pauta. 
 A criação de conselhos tutelares é outra 
contribuição do ECA, na opinião do consultor e 
conferencista Luciano Betiate, do Paraná, que já foi 
conselheiro tutelar e hoje se dedica a treinar outros 
profissionais da área. Segundo ele, a necessidade de 
treinamento é uma das principais demandas dos 
conselheiros, que lidam diariamente com crianças que 
tiveram seus direitos violados, principalmente, as 
vítimas de violência doméstica. 
 Assim como a lei da Adoção, aprovada em 
2009, o projeto de lei que institui a criação do Sinase 
(Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo) é 
outro ponto que deve aprimorar o ECA. De autoria do 
governo federal, o texto foi aprovado pela Comissão 
de Educação do Senado na semana passada, mas 
ainda precisa passar por outras comissões da Casa 
antes de ir a plenário. 
 Apesar dos desafios urgentes, o ECA ainda é 
considerado inovador e atual, mesmo 20 anos após 

sua criação. O que falta, dizem os especialistas, é o 
aprimoramento e a atualização de alguns pontos do 
texto. Para se ter uma ideia, somente no primeiro 
semestre de 2010, o Disque Denúncia Nacional de 
Abuso e Exploração Sexual Contra Crianças e 
Adolescentes (Disque 100), do governo federal, 
recebeu 73 denúncias por dia, em média, de casos 
envolvendo crianças violentadas ou espancadas, entre 
outros tipos de violência. 
 Além disso, avalia Luciano Betiate, são 
necessárias mais políticas públicas para esse público, 
se o país quiser mudar esses indicadores. “Antes do 
ECA, as crianças e adolescentes eram tratadas como 
um problema para o Estado. Isso mudou, mas não 
podemos ignorar que é preciso avançar mais”, 
contesta. 
 
NOVAES, Marina. Texto adaptado. 
Disponível em: 
http://noticias.r7.com/brasil/noticias/aos-20-anos-
estatuto-da-crianca-e-do-adolescente-permanece-
atual-mas-precisa-avancar-20100713.html 

 

Questão 01  
 
Nesses 20 anos de existência, o ECA (Estatuto da 
Criança e do Adolescente) contribuiu para o(a): 

 
(A) Redução da natalidade infantil em 58%.  
(B) Retirada de cerca de cinco milhões de crianças das 

ruas das grandes cidades. 
(C) Criação de Conselhos Tutelares. 
(D) Tratamento das crianças como um problema do 

Estado. 
(E) Redução da maioridade penal. 
 

Questão 02  
 
As frases a seguir foram retiradas do texto. Logo em 
seguida, há uma lista de nomes que representam os 
responsáveis pelos comentários. Observe: 

 
I. “Um dos principais desafios que o Brasil 

precisa encarar é a falta de uma rede de 
atendimento especializada no Judiciário e na 
polícia”. 

 
II. “Um dado que ainda preocupa é o número de 

adolescentes infratores cumprindo medidas 
socioeducativas no país”.  

 
III. “Pessoas de 16 anos já estavam aptas a 

responder pelos seus atos”. 
  
IV. “A criação de conselhos tutelares é outra 

contribuição do ECA”.  
 
V. “O país precisa aumentar as políticas públicas 

para garantir que todas as crianças tenham 
acesso aos direitos garantidos por ele”.  

 
1. Luciano Betiate 
2. Carmen Silveira 
3. Marina Novaes 
4. Demóstenes Torres 
5. Secretaria Nacional de Direitos Humanos 

 
Agora, associe a primeira coluna com a segunda e 
assinale a alternativa CORRETA: 

 
(A) I-2; II-5; III-4; IV-1; V-3. 
(B) I-5; II-2; III-4; IV-1; V-3. 
(C) I-2; II-5; III-4; IV-3; V-1. 
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(D) I-3; II-2; III-1; IV-4; V-5. 
(E) I-2; II-3; III-1; IV-4; V-5. 
 

Questão 03  
 
No segmento, “O que falta, dizem os especialistas, é o 
aprimoramento e a atualização de alguns pontos do 
texto” (8º parágrafo), a palavra “texto” substitui o(a): 

 
(A) Lei da Adoção. 
(B) ECA. 
(C) PEC. 
(D) CCJ. 
(E) Sinase. 
 

Questão 04  
 
Releia: “Embora o número de adolescentes infratores 
internados tenha diminuído na última década – entre 
1996 e 1999, por exemplo, o número de internações 
cresceu em 102,09%, contra 2,44% entre 2007 e 2009” 
(3º parágrafo). A conjunção “embora” pode ser 
substituída, sem alterar o sentido e a sintaxe da frase, 
por: 

 
(A) Por consequência. 
(B) Além disso. 
(C) Mas. 
(D) Já que. 
(E) Ainda que. 
 

Questão 05  
 
São informações do texto, EXCETO: 

 
(A) No final do 5º parágrafo, a autora do texto conclui que 

o tema a respeito da Proposta de Emenda 
Constitucional que propõe a redução da maioridade 
penal é polêmico. 

 
(B) No decorrer do 6º parágrafo, a autora do texto expõe 

a opinião de Luciano Betiate que afirma ser 
necessário um treinamento para com as pessoas que 
lidam diretamente com crianças que tiveram seus 
direitos violados. 

 
(C) No 7º parágrafo, a autora do texto apresenta o projeto 

de lei que constitui a criação do Sinase, de autoria da 
Comissão de Educação do Senado. 

 
(D) No início do 8º parágrafo, a autora do texto afirma 

que mesmo depois de 20 anos, o ECA é considerado 
inovador e atual. 

 
(E) No 9º parágrafo, a autora finaliza o texto trazendo 

uma avaliação de Luciano Betiate ao dizer que o 
Brasil precisa de mais políticas públicas para as 
crianças e os adolescentes. 

 

Questão 06  
 
O uso da conjunção “porém”, no início do 5º parágrafo, 
estabelece com as informações contidas no parágrafo 
anterior uma ideia de: 
 
(A) Adição. 
(B) Causalidade. 
(C) Concessão. 
(D) Conclusão. 
(E) Oposição. 
 
 

Questão 07  
 
No 2º parágrafo, os colchetes “[ ]” foram empregados 
para: 

 
(A) Substituir o uso dos parênteses. 
(B) Intercalar um símbolo não pertencente ao texto. 
(C) Fazer referência à etimologia da palavra. 
(D) Acrescentar comentário, observação ou 

complementação do autor do texto na fala dos 
entrevistados. 

(E) Exercer a mesma função dos travessões. 
 

Questão 08  
 
Em “(...) os crimes considerados “leves” continuariam 
a ser julgados de acordo com o ECA” (4º parágrafo), o 
verbo “continuar” está conjugado no modo: 

 
(A) Predicativo. 
(B) Imperativo. 
(C) Subjuntivo. 
(D) Indicativo. 
(E) Conjuntivo. 
 

Questão 09  
 
Na oração, “(...) a necessidade de treinamento é uma 
das principais demandas dos conselheiros” (6º 
parágrafo), os termos sublinhados exercem a função 
sintática de: 

 
(A) Adjunto Adnominal. 
(B) Sujeito. 
(C) Objeto Direto. 
(D) Objeto Indireto. 
(E) Complemento Nominal. 
 

Questão 10  
 
O sujeito da oração “Precisamos de mais juizados [de 
menores] e mais núcleos especializados em casos 
envolvendo crianças e adolescentes” (2º parágrafo) é: 

 
(A) Indeterminado. 
(B) Desinencial ou Oculto. 
(C) Inexistente. 
(D) Simples. 
(E) Composto. 
 

Questão 11  

 
Em “O tema é polêmico” (5º parágrafo), tem-se: 

 
(A) Predicado verbal. 
(B) Predicado nominal. 
(C) Predicado verbo-nominal. 
(D) Predicativo do sujeito. 
(E) Complemento nominal. 
 

Questão 12  
 
A(s) vírgula(s) foi(foram) empregada(s) de forma 
INADEQUADA na frase: 

 
(A) João, chegou à escola e estudou, todas as lições. 
 
(B) Podemos começar a melhorar, isto é, progredir. 
 
(C) Em minha casa, encontrei um ambiente assustador: 

móveis revirados, roupas jogadas pelo chão, 
lâmpadas quebradas e torneiras abertas. 
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(D) Os pais presentearam Pedro, o filho caçula, com um 
lindo carrinho. 

 
(E) Maria Rita, menina pobre do interior, chegou a São 

Paulo assustada. 
 

Questão 13  
 
Escreve-se com SS: 

 
(A) Obse__ão.  
(B) Preten__ioso. 
(C) Ofen__ivo. 
(D) Consen__o. 
(E) Suspen__ão. 
 

Questão 14  
 
Na frase “Eu era pobre. Era subalterno. Era nada”, do 
escritor brasileiro Monteiro Lobato, ocorre: 

 
(A) Metonímia. 
(B) Eufemismo. 
(C) Gradação. 
(D) Metáfora. 
(E) Aliteração. 
 

Questão 15  
 
Leia as frase a seguir e assinale o que for CORRETO 
quanto ao emprego do acento grave: 
 

(A) A população decidiu pedir à comerciantes para 
abrirem no feriado próximo. 

 
(B) A distância de Salvador à São Paulo é mínima de 

avião. 
 
(C) Os animais peçonhentos passam à incomodar a 

visitação do sítio. 
 
(D) Com relação à doação de órgãos, muitos brasileiros 

se mobilizaram. 
 
(E) À décadas não há paz nos países asiáticos. 

 
INFORMATICA 

 
Questão 16  

 
Considerando o MS-WORD 2007, assinale a alternativa 
que apresenta a descrição correta para a 
funcionalidade da combinação de teclas (tecla de 
atalho) Ctrl + B: 

 
(A) Permite FECHAR o documento 
(B) Permite ABRIR um documento  
(C) Permite gerar um NOVO documento 
(D) Permite BLOQUEAR o documento  
(E) Permite SALVAR o documento 
 

Questão 17  
 
O software aplicativo de Planilha Eletrônica MS-EXCEL 
permite a realização de diversos tipos de cálculos. 
Considerando a aplicação da fórmula =3*3, assinale a 
alternativa que apresenta o valor numérico CORRETO 
que será gerado como resultado: 
 

(A) 0 
(B) 1 

(C) 3 
(D) 6 
(E) 9 
 

Questão 18  
 
O Microsoft Office é um conjunto de softwares 
aplicativos que contém programas como processador 
de texto, planilha de cálculo, banco de dados, 
apresentação gráfica, e-mails e contatos. Assinale a 
alternativa que contém o ícone que representa a 
planilha de cálculo MS-Excel 2010:  
 

(A)  
 

(B)  
 

(C)  
 

(D)  
 

(E)  
 

Questão 19  
 
Considerando o MS-Word em sua configuração 
padrão, assinale a alternativa que aponta uma maneira 
correta para selecionar uma determinada palavra em 
um texto: 
 

(A) Ctrl + um clique na palavra desejada (botão esquerdo 
do mouse) 

 
(B) Shift + um clique na palavra desejada (botão 

esquerdo do mouse) 
 
(C) Alt + um clique na palavra desejada (botão esquerdo 

do mouse) 
 
(D) Duplo clique na palavra desejada (botão esquerdo do 

mouse) 
 
(E) Alt + duplo clique na palavra desejada (botão 

esquerdo do mouse) 
 

Questão 20  

 
Considerando o Internet Explorer 8, em sua instalação 

padrão, o ícone  possibilita ao usuário: 
 

(A) Visualizar a Home Page. 
(B) Visualizar os Favoritos. 
(C) Visualizar os Bookmarks. 
(D) Ativar o modo de navegação protegida. 
(E) Ativar o modo de navegação privada. 
 

Questão 21  
 
O Windows possui em sua instalação padrão algumas 
ferramentas do sistema. O aplicativo incluído no 
Windows que visa tornar o computador mais rápido e 
eficiente, procurando em todo o disco rígido por 
arquivos que estão “em pedaços” para os "unir" é o: 
 

(A) Antivírus 
(B) ScanDisk 
(C) Desfragmentador de Disco 
(D) Compactador de Arquivos 
(E) Union Disk 
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Questão 22  
 
Os e-mails que recebemos não solicitados enviados 
em massa, normalmente com fins publicitários, são 
conhecidos como: 
 

(A) COOKIE 
(B) SPAM 
(C) Cavalo de Troia 
(D) News Latters 
(E) Chat 
 

Questão 23  
 
Assinale a alternativa que NÃO representa um item de 
Hardware: 
 

(A) Pendrive. 
(B) Monitor LCD. 
(C) Adaptador de Rede. 
(D) Windows 7. 
(E) Adaptador de Vídeo. 
 

Questão 24  
 
Em relação ao Windows 7 (seven), analise as 
assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) 
correta(s). 
 
I. Através do Windows Explorer é possível 

visualizar as estruturas de pastas e os arquivos 
contidos no computador. 

 
II. Ao pressionar as teclas Ctrl + ALT + DEL o 

computador reinicia automaticamente. 
 
III. Para excluir um arquivo PERMANENTEMENTE, 

após selecionar o arquivo desejado, basta 
pressionar as teclas Shift + Del e em seguida 
confirmar a exclusão. 

 
IV. Através do Windows Update é possível manter o 

Sistema Operacional atualizado. 
 

(A) Apenas as alternativas I e III. 
(B) Apenas as alternativas I e IV. 
(C) Apenas as alternativas I, III e IV. 
(D) Apenas as alternativas II e III. 
(E) Todas as alternativas. 

 
Questão 25  

 
Considerando o MS-WORD 2007 em sua instalação 
padrão, assinale a alternativa que apresenta a 
descrição INCORRETA para a funcionalidade do ícone 
(imagem) apresentado: 
 

(A)  - Corretor Ortográfico 
 

(B)  - Cor da Fonte 
 

(C)  - Tipo de Fonte 
 

(D)  - Negrito 
 

(E)  - Centralizar o Texto 
 

CONHECIMENTO ESPECIFICOS 

 
 

Questão 26  
 
Nos termos da Constituição Federal de 1988, com 
relação aos Direitos e Garantias Fundamentais 
assinale a alternativa INCORRETA: 
 

(A) Homens e mulheres são iguais em direitos e 
obrigações, nos termos da Constituição Federal de 
1988. 
 

(B) Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 
alguma coisa senão em virtude de lei. 

 
(C) Não é assegurado aos presos o respeito à 

integridade física e moral. 
 
(D)  O preso será informado de seus direitos, entre os 

quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurado 
a assistência da família e de advogado. 

 
(E)  A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos 

direitos e liberdades fundamentais. 
 

Questão 27  
 
Assinale a alternativa CORRETA. O ato administrativo 
revela a existência de cinco requisitos necessários à 
sua formação, a saber: 
 

(A) Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. 
(B) Competência, prolixidade, forma, motivo e objeto. 
(C) Competência, arbitrariedade, forma, motivo e objeto.   
(D) Competência, descontinuidade, forma, motivo e 

objeto. 
(E) Competência, irregularidade, forma, motivo e objeto. 
 

Questão 28  
 
No que se refere á classificação dos atos 
administrativos, assinale a alternativa INCORRETA: 
 

(A) Atos de império: são todos aqueles que a 
Administração pratica usando de sua supremacia 
sobre o administrado ou servidor e lhes impõe 
obrigatório atendimento. 

 
(B) Atos de gestão: são os que a Administração pratica 

sem usar de sua supremacia sobre os destinatários. 
 
(C) Atos vinculados: são aqueles para os quais a lei 

estabelece os requisitos e condições de sua 
realização. 

 
(D) Atos de expediente:  são atos que resultam da 

manifestação de vontade de um único órgão, 
unipessoal ou colegiado. 

 
(E) Atos discricionários: são os que a Administração 

pode praticar com liberdade de escolha de seu 
conteúdo, de seu destinatário, de sua conveniência, 
de sua oportunidade e do modo de sua realização. 

 

Questão 29  
 
Atos administrativos ordinatórios são os que visam a 
disciplinar o funcionamento da Administração e a 
conduta funcional de seus agentes. Quanto a estes 
atos assinale a alternativa INCORRETA: 

 

(A) Circulares: são ordens escritas, de caráter uniforme, 
expedidas a determinados funcionários ou agentes 
administrativos incumbidos de certo serviço, ou do 
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desempenho de certas atribuições em circunstâncias 
especiais. 
 

(B) Ofícios: são comunicações verbais que as 
autoridades fazem entre si, entre subalternos e 
superiores e entre Administração e particulares, em 
caráter oficial. 

 
(C) Portarias: são atos administrativos internos pelos 

quais os chefes de órgãos, repartições ou serviços 
expedem determinações gerais ou especiais a seus 
subordinados, ou designam servidores para funções 
e cargos secundários. 

 
(D) Ordens de serviço: são determinações especiais 

dirigidas aos responsáveis por obras ou serviços 
públicos autorizando seu início, ou contendo 
imposições de caráter, ou especificações técnicas 
sobre o modo e forma de sua realização. 

 
(E) Despachos: são decisões que as autoridades 

executivas (ou legislativas e judiciárias, em funções 
administrativas) proferem em papéis, requerimentos e 
processos sujeitos à sua apreciação. 

 

Questão 30  

 
No que concerne ao controle da Administração 
Pública, analise as afirmativas abaixo e assinale a 
alternativa CORRETA: 

 
I. Controle administrativo é todo aquele que o 

Executivo e os órgãos de administração dos  
demais Poderes exercem sobre suas próprias 
atividades, visando a mantê-las dentro da lei 
segundo ás necessidades do serviço e as 
exigências técnicas e econômicas de sua 
realização, pelo que é um controle de legalidade 
e de mérito. 

 
II. Por meio do controle administrativo a 

Administração pode anular, revogar ou alterar 
seus próprios atos e punir seus agentes com as 
penalidades estatutárias. 

 
III. A fiscalização hierárquica é exercida pelos 

órgãos superiores sobre os inferiores da mesma 
Administração, visando a ordenar, coordenar, 
orientar e corrigir suas atividades e agentes. 

 
IV. Controle legislativo é o exercido pelos órgãos 

legislativos (Congresso Nacional, Assembléias 
Legislativas e Câmaras de Vereadores) ou por 
comissões parlamentares sobre determinados 
atos do executivo na dupla linha da legalidade e 
da conveniência pública. 

 
V. Controle judiciário é o exercido privativamente 

pelos órgãos do Poder Judiciário sobre os atos 
administrativos do Executivo, do Legislativo e 
do próprio Judiciário quando realiza atividade 
administrativa. 

 
(A) Apenas a afirmativa I está correta. 
(B) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 
(D) Apenas a afirmativa V está correta. 
(E) Todas as afirmativas estão corretas.  
 
 
 
 

Questão 31  
 

Os regimes jurídicos modernos impõem uma série de 
deveres aos servidores públicos como requisitos para 
o bom desempenho de seus encargos e o 
funcionamento dos serviços públicos. Quanto esses 
deveres,  analise as afirmativas abaixo e assinale a 
alternativa CORRETA: 

 
I. Dever de lealdade: exige de todo servidor a 

maior dedicação ao serviço e o integral respeito 
às leis e às instituições constitucionais, 
identificando-o com os superiores interesses do 
Estado. 

 
II. Dever de obediência: impõe ao servidor o 

acatamento às ordens legais de seus superiores 
e sua fiel execução. 

 
III. Dever de conduta ética: decorre do princípio 

constitucional da moralidade administrativa e 
impõe ao servidor público a obrigação de jamais 
desprezar o elemento ético de sua conduta. 

 
IV. Dever de eficiência: traduz-se na exigência de 

elevado padrão de qualidade na atividade 
administrativa. 

 
V. Dever de improbidade: é imposto a todo e 

qualquer agente público. 
 

(A) Apenas a afirmativa I está correta. 
(B) Apenas as afirmativas I , II, III e V estão corretas.  
(C) Apenas as afirmativas  III e IV estão corretas. 
(D) Apenas as afirmativas I, II, III e IV estão corretas. 
(E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

Questão 32  
 
Analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa 
CORRETA. São direitos dos servidores públicos: 

 
I. Décimo terceiro salário com base na 

remuneração integral ou no valor da 
aposentadoria. 
 

II. Remuneração do trabalho noturno superior à do 
diurno. 

 
III. Remuneração do serviço extraordinário 

superior, no mínimo, em cinquenta por cento ao 
do normal. 

 
IV. Fundo de garantia do tempo de serviço. 
 
V. Seguro-desemprego, em caso de desemprego 

involuntário. 
 

(A) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas IV e V estão corretas. 
(D) Apenas a afirmativa  V está correta.  
(E) Todas as afirmativas estão corretas. 
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Questão 33  
 
Quanto às fases do processo administrativo, assinale 
a alternativa INCORRETA: 
 

(A) Instauração: é a fase que põe fim ao processo.  
 

(B) Instrução: é a fase de elucidação dos fatos, com a 
produção de provas da acusação no processo 
punitivo, ou de complementação das iniciais no 
processo de controle e de outorga, provas, essas, 
que vão desde o depoimento da parte, as inquirições 
de testemunhas, as inspeções pessoais, as perícias 
técnicas, até a juntada de documentos pertinentes. 

 
(C) Defesa: compreende a ciência da acusação, a vista 

dos autos na repartição, a oportunidade para 
oferecimento de contestação e provas, a inquirição e 
reperguntas de testemunhas e a observância do 
devido processo legal. 

 
(D) Relatório: é a síntese do apurado no processo, feita 

por quem o presidiu individualmente ou pela 
comissão processante, com apreciação das provas, 
dos fatos apurados, do direito debatido e proposta 
conclusiva para decisão da autoridade julgadora 
competente. 

 
(E) Julgamento: é a decisão proferida pela autoridade ou 

órgão competente sobre o objeto do processo.  
 

Questão 34  
 
Assinale a alternativa CORRETA. São modalidades de 
processo administrativo: 
 

(A) Processo de expediente, processo de revogação, 
processo de controle e processo punitivo. 
 

(B) Processo de expediente, processo de remissão, 
processo de controle e processo punitivo. 

 
(C) Processo de expediente, processo de outorga, 

processo de controle e processo punitivo.  
 
(D) Processo de expediente, processo de outorga, 

processo de adjudicação e processo punitivo. 
 
(E) Processo de expediente, processo de outorga, 

processo de controle e processo de suspeição. 
 

Questão 35  
 
Nos termos da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, 
que regula o processo administrativo no âmbito da 
Administração Pública Federal, assinale a alternativa 
INCORRETA.  
 

(A) O processo administrativo pode iniciar-se por ofício 
ou a pedido de interessado. 

 
(B) É impedido de atuar em processo administrativo o 

servidor ou autoridade que tenha interesse direto ou 
indireto na matéria. 

 
(C) Os atos do processo devem realizar-se em dias úteis, 

no horário normal de funcionamento da repartição na 
qual tramitar o processo. 

 
(D) O processo deverá ter suas páginas numeradas 

sequencialmente e rubricadas. 
 

(E) São admissíveis no processo administrativo as 
provas obtidas por meios ilícitos. 

 

Questão 36  
 
Assinale a alternativa CORRETA. São princípios 
norteadores  da Administração Pública:  
 

(A) Legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência.  
 

(B) Legalidade, impessoalidade, improbidade, 
publicidade e eficiência. 

 
(C) Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade 

e eficiência. 
 
(D) Legalidade, impessoalidade, moralidade, sigilo e 

eficiência. 
 
(E) Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade 

e incompetência.  
 

Questão 37  
 
De acordo com a Lei nº 8.429, de 02 de junho de 1992, 
que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes 
públicos nos casos de enriquecimento ilícito no 
exercício de mandato, cargo, emprego ou função na 
administração pública direta, indireta ou fundacional e 
dá outras providências, assinale a alternativa 
INCORRETA: 

 

(A) No caso de enriquecimento ilícito, não perderá o 
agente público ou terceiro  beneficiário os bens ou 
valores acrescidos ao seu patrimônio. 

 
(B) Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou 

omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de 
terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano. 

 
(C) Quando o ato de improbidade causar lesão ao 

patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, 
caberá à autoridade administrativa responsável pelo 
inquérito representar ao Ministério Público, para a 
indisponibilidade dos bens do indiciado. 

 
(D) A posse e o exercício de agente público ficam 

condicionados à apresentação de declaração dos 
bens e valores que compõem o seu patrimônio 
privado, a fim de serem arquivados no serviço de 
pessoal competente. 

 
(E) Será punido com a pena de demissão, a bem do 

serviço público, sem prejuízo de outras sanções 
cabíveis, o agente público que se recusar a prestar 
declaração dos bens, dentro do prazo determinado, 
ou que a prestar falsa.  
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Questão 38  
 
Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
CORRETA. Além de outros, constitui também ato de 
improbidade administrativa, importando 
enriquecimento ilícito, auferir qualquer tipo de 
vantagem patrimonial indevida: 
 
I. Receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem 

móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem 
econômica, direta ou indireta, a título de 
comissão, percentagem, gratificação ou presente 
de quem tenha interesse, direto ou indireto, que 
possa ser atingido ou amparado por ação  ou 
omissão decorrente das atribuições do agente 
público. 

 
 
II. Perceber vantagem econômica, direta ou indireta, 

para facilitar a alienação, permuta ou locação de 
bem público ou o fornecimento de serviço por 
ente estatal por preço inferior ao valor de 
mercado.  

 
III. Receber vantagem econômica de qualquer 

natureza, direta ou indireta, para tolerar a 
exploração ou a prática de jogos de azar, de 
lenocínio, de narcotráfico, de contrabando, de 
usura ou de qualquer outra atividade ilícita, ou 
aceitar promessa de tal vantagem. 

 
IV. Adquirir, para si ou para outrem, no exercício de 

mandato, cargo, emprego ou função pública, bens 
de qualquer natureza cujo valor seja 
desproporcional à evolução do patrimônio ou à 
renda do agente público. 

 
V. Perceber vantagem econômica para intermediar a 

liberação ou aplicação de verba pública de 
qualquer natureza. 

 

(A) Apenas as afirmativas I, III, IV e V estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas III, IV e V estão corretas. 
(D) Apenas a afirmativa II está correta. 
(E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

Questão 39  
 
No tocante à Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, 
que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores 
públicos civis da União, das autarquias e das 
fundações públicas federais, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
 

(A) Para efeitos dessa Lei, servidor é a pessoa 
legalmente investida em cargo público. 
 

(B) O servidor habilitado em concurso público e 
empossado em cargo de provimento efetivo adquirirá 
estabilidade no serviço público ao completar 2 (dois) 
anos de efetivo exercício. 

 
(C) A investidura em cargo público ocorrerá com a posse. 
 
(D) Não se abrirá novo concurso enquanto houver 

candidato aprovado em concurso anterior com prazo 
de validade não expirado. 

 
(E) A posse em cargo público dependerá de prévia 

inspeção médica oficial. 

 

Questão 40  

 
Ainda sobre a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, 
que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores 
públicos civis da União, das autarquias e das 
fundações públicas federais, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
 

(A) A exoneração de cargo efetivo dar-se-á a pedido do 
servidor, ou de ofício. 

 
(B) Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício 

de cargo público, com valor fixado em lei. 
 
(C) O servidor que fizer jus aos adicionais de 

insalubridade e de periculosidade deverá optar por 
um deles. 

 
(D) O servidor não responde civil, penal e 

administrativamente pelo exercício irregular de suas 
atribuições. 

 
(E) A nomeação e a promoção, dentre outras, são formas 

de provimento de cargo público. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO                                               Página 
 

- 10 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO                                               Página 
 

- 11 - 

 

RASCUNHO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destaque Aqui 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

GABARITO 
Concurso Público Prefeitura Municipal de Pérola Edital 01/2012 

 

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  

 
 

                   

21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  

                    




