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PROVA: AGENTE ADMINISTRATIVO
CONHECIMENTOS GERAIS
1) O aumento no número de casos de
Coronavírus no Brasil, na chamada 1a onda,
levou à suspensão de aulas da rede pública
e privada em todo o país. A medida serviu
para evitar aglomerações e deslocamentos.
Sem aulas, estabelecimentos de ensino
adotaram:
a) a educação a distância (EAD).
b) a educação face-a-face.
c) a educação off-line
d) a suspensão da educação.
2) O saneamento básico é um direito
garantido
pela Constituição Federal
e
instituído
pela
Lei
nº.
11.445/2007.
Saneamento básico é um conjunto de
serviços fundamentais
para
o
desenvolvimento socioeconômicas de uma
região tais como:
a) abastecimento de água, esgotamento
sanitário, drenagem urbana e manejos de
resíduos sólidos.
b) esgotamento sanitário, limpeza urbana,
drenagem urbana, manejos de resíduos sólidos
e de águas pluviais.
c) abastecimento de água, esgotamento
sanitário, limpeza urbana e
manejos de
resíduos sólidos.
d) abastecimento de água, esgotamento
sanitário, limpeza urbana, drenagem urbana,
manejos de resíduos sólidos e de águas
pluviais.
PORTUGUÊS

4)
“esta vida é uma viagem
pena eu estar
só de passagem”
(Paulo Leminski, La vie em close. 5a ed.
S.Paulo: Brasiliense, 2000, p.134)
No poema de apenas três versos, o poeta
lamenta-se:
a) da fugacidade da vida.
b) demonstra preferir a vida espiritual à terrena.
c) revolta-se contra o seu destino.
d) sugere que a vida não tem sentido.

5) Assinale a alternativa que está com o
plural dos substantivos de maneira correta:
a) Os principais álcools são o etanol, o glicerol e
o metanol.
b) Somente aquela fábrica produz mels tão
puros
c) Era muito difícil encontrar alguém debaixo
daqueles chapéis-de-sol.
d) Os cônsules daquele país foram convocados
para uma reunião de urgência.
6) Caso contrário, não continuem, pois a
leitura obrigatória é uma coisa tão absurda
quanto a felicidade obrigatória.
O termo sublinhado acima introduz, no
contexto, noção de
a) Finalidade
b) Consequência
c) Explicação
d) Concessão
MATEMÁTICA

3) Assinale a alternativa onde o sinal
indicativo
da
crase
foi
usado
inadequadamente:

7) Uma família de 4 pessoas gera em média
200 litros de lixo por semana. Se 40%
desse resíduo é reciclável, qual a
quantidade de resíduo que essa família
recicla?

a) Prefiro esta bolsa àquela.
b) Isto é prejudicial à saúde.
c) Escrevia à Machado de Assis.
d) As lágrimas caíam uma à uma de seus olhos.

a)
b)
c)
d)

120 litros
80 litros
60 litros
40 litros
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8) Um auditório tem 10 fileiras de cadeiras.
Na 1ª fileira há 10 lugares, na 2ª há 12, na
3ª há 14 e assim por diante (cada fileira, a
partir da segunda, tem duas cadeiras a
mais que a da frente). O número total de
cadeiras é:
a)
b)
c)
d)

190
120
100
180

a) De um Ofício
b) De m Regulamento
c) De um Regimento
d) De uma Portaria
13) De acordo com a Lei 8666/93, Art. 22. São
modalidades de licitação:

INFORMÁTICA
9) O botão
opções
do
2016, é usado para:

, na aba de
Microsoft

Word

a) colorir ou realçar palavras a que se
deseja dar destaque no texto
b) copiar a formatação de um trecho do
texto para outro
c) definir a formatação de todo o texto do
arquivo
d) pintar a formatação do texto
10) No editor de texto Microsoft Word 2016, é
possível começar a escrever numa nova
página sem que a página atual tenha
chegado ao final. Assinale a alternativa
que o recurso que possibilita tal ação:
a)
b)
c)
d)

Quebra de página
Quebra de linha
Começo de página
Salto de linha

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
11) O número específico de faltas do
servidor, disposto pelo Estatuto dos
Servidores Públicos do Município de
Jaraguá do Sul, que configuram o abandono
de cargo por ausência intencional ou
injustificada é superior a:
a)
b)
c)
d)

12) De que se trata ato administrativo
expedido por autoridade pública por meio do
qual instruções são dadas para a execução
de um serviço, uma lei, regulamento,
nomeação,
exoneração
ou
medida
disciplinar?

15 (quinze) dias consecutivos.
30 (trinta) dias consecutivos.
45 (quarenta e cinco) dias consecutivos.
60 (sessenta) dias consecutivos.

a) concorrência; tomada de preços; convite;
concurso; leilão.
b) concorrência; convocação; pregão, leilão;
concurso.
c) pregão; processo seletivo; convite; concurso;
leilão.
d) tomada de preços; concurso, processo
seletivo e leilão;
14) Considerando as modalidades de
licitações públicas previstas em lei, analise
as afirmativas abaixo.
I - PREGÃO é a modalidade de licitação para
aquisição de bens e serviços comuns, ou seja,
aqueles cujos padrões de desempenho e
qualidade possam ser objetivamente definidos
pelo edital, por meio de especificações usuais
no mercado.
II - TOMADA DE PREÇOS é a modalidade de
licitação entre quaisquer interessados que, na
fase inicial de habilitação preliminar, comprovem
possuir os requisitos mínimos de qualificação
exigidos no edital para execução de seu objeto.
III - LEILÃO é a modalidade de licitação entre
quaisquer interessados para a venda de bens
móveis inservíveis para a Administração ou de
produtos legalmente apreendidos ou
penhorados, ou para a alienação de bens
imóveis prevista no art. 19, a quem oferecer o
maior lance, igual ou superior ao valor da
avaliação.
IV - CONCORRÊNCIA é a modalidade de
licitação entre interessados devidamente
cadastrados ou que atenderem a todas as
condições exigidas para cadastramento até o
terceiro dia anterior à data do recebimento das
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propostas, observada a necessária qualificação.
São verdadeiras APENAS as afirmações:
a) I e III, apenas.
b) II e IV, apenas.
c) I, II e III, apenas.
d) I, II e IV, apenas.

18) São formas de provimento de cargo
público: nomeação, reversão, reintegração,
recondução, disponibilidade e
aproveitamento, substituição.
Complete a frase: “....... é o retorno do servidor
estável ao cargo anteriormente ocupado”
Assinale a alternativa correta:

15) “O conjunto de valores e normas de
comportamento
e
de
relacionamento
adotados no ambiente de trabalho, no
exercício de qualquer atividade, saber
construir relações de qualidade com
colegas, chefes e subordinados, contribuir
para bom funcionamento das rotinas de
trabalho e para a formação de uma imagem
positiva da instituição perante os públicos
de interesse” refere-se à:
a) moral profissional
b) competência na empresa
c) ética profissional
d) autenticidade
16) Em todos os atos comunicativos
podemos perceber a presença de seis
elementos. Na ausência ou no mau uso de
um
dos
elementos,
diz-se
que
houve ruído na comunicação, o que significa
dizer que ela não foi bem-sucedida. Nesse
sentido, é importante conhecermos os
elementos, para que possamos fazer um
bom uso deles e estabelecermos atos
comunicativos eficazes.
São eles:

a) reversão
b) recondução
c) reintegração
d) disponibilidade e aproveitamento
19) De acordo com o Estatuto do Servidor –
Funcionário Público, são deveres do
servidor, exceto:
a) observar as normas legais e regulamentares
b) tratar com aspereza as pessoas
c) guardar sigilo sobre assuntos relacionados ao
trabalho
d) manter conduta compatível com a moralidade
e os bons costumes
20) O método de arquivamento usado
quando se deseja ordenar e separar a
documentação de acordo com os números
de cada documento ou processo, é o
método:
a)
b)
c)
d)

Geográfico
Numérico
Alfabético
Específico

a) Emissor, Transmissor, Canal, Veículo, Texto
e Mensagem.
b) Transmissor, Canal, Código, Meio, Texto e
Receptor.
c) Emissor, Receptor, Mensagem, Contexto,
Canal e Código.
d) Receptor, Mensagem, Código, Canal,
Contexto e Conteúdo.
17) Para se referir aos chefes dos Poderes
Executivos (presidente, governadores e
prefeitos), deve-se usar o pronome de
tratamento Vossa:
a)
b)
c)
d)

Excelência.
Magnificência.
Digníssima.
Reverendíssima.
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