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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 20 QUESTÕES 

 

1. Qual alternativa não representa uma das características das autarquias e fundações? 

a. São integrantes da Administração Pública. 

b. Não têm finalidade lucrativa. 

c. Têm patrimônio próprio e receita proveniente do orçamento do Poder Público ou de outras fontes. 

d. Não têm personalidade jurídica própria. 

 

2. Qual dos poderes administrativos abaixo também é conhecido como poder regrado? 

a. Poder discricionário 

b. Poder vinculado 

c. Poder disciplinar 

d. Poder regulamentar 

 

3. Analise as informações abaixo: 

 

I. Portaria Conjunta. 

II. Nota Regimental. 

III. Instrução Normativa. 

 

     Qual alternativa apresenta somente os corretos tipos de atos administrativos? 

a. I e II 

b. I e III 

c. II e III 

d. I, II e III 

4. A fase externa de uma licitação é iniciada com: 

a. A publicação do edital 

b. O planejamento da licitação 

c. A formalização do contrato 

d. A escolha do fornecedor 

 

5. Os contratos administrativos de que trata a Lei n° 8.666/1993 regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos 

de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente: 

 

I. Os princípios da teoria geral dos contratos. 

II. As disposições de direito privado. 

 

      Qual alternativa é verdadeira? 

a. Apenas I está correta. 

b. Apenas II está correta. 

c. I e II estão corretas. 

d. I e II estão incorretas. 

 

6. Com relação aos princípios que regem os serviços públicos é correto afirmar que a realização de um trabalho 

prestado da forma mais barata possível, respeitando a tarifa mínima, é guiada pelo princípio: 

a. Da eficiência 

b. Da atualidade 

c. Da continuidade 

d. Da modicidade 
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7. Analise as informações abaixo, verificando se são verdadeiras (V) ou falsas (F): 

 

(__) São agentes administrativos que exercem uma atividade pública com vínculo e remuneração paga pelo 

erário público. 

(__) Podem ser classificados como estatutários, celetistas ou temporários. 

(__) O regime estatutário é obrigatório nas empresas públicas e sociedade de economia mista. 

(__) o regime da CLT possibilita a aquisição de estabilidade no serviço público. 

 

    Qual alternativa apresenta a sequência correta? 

a. V, F, V, V 

b. V, V, F, F 

c. F, V, F, V 

d. F, V, V, F 

 

8. Qual alternativa apresenta um dos requisitos para o ato administrativo existir? 

a. Objeto 

b. Competência 

c. Forma 

d. Motivo 

 

9. Qual tipo de controle da administração objetiva verificar unicamente a conformação do ato ou do procedimento 

administrativo com as normas legais que o regem? 

a. Controle concomitante 

b. Controle prévio 

c. Controle de legalidade 

d. Controle hierárquico 

 

10. De acordo com a Constituição Federal, constitui um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 

a. O desenvolvimento nacional 

b. A dignidade da pessoa humana 

c. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa 

d. O pluralismo político 

 

11. No Word 2016, se eu manter pressionada a tecla ALT e arrastar o curso por um documento, sem tabelas, o que 

será selecionado? 

a. Uma linha do texto 

b. Um parágrafo do texto 

c. Um bloco de texto vertical 

d. Um elemento gráfico 

 

12. Redação oficial é: 

a. A maneira pela qual o Poder Público redige atos vinculados e comunicações. 

b. A maneira pela qual o Poder Público redige atos normativos e comunicações. 

c. A maneira pela qual o Poder Público redige atos ordinatórios e comunicações. 

d. A maneira pela qual o Poder Público redige atos enunciativos e comunicações. 

 

13. O termo "Ipsis Verbis" pode ser entendido como: 

a. Por exemplo 

b. Assim mesmo 

c. Pelas mesmas palavras 

d. Palavra por palavra 
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14. De acordo com a Lei Complementar nº 101/2000, integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias o Anexo 

de Metas Fiscais, em que serão estabelecidas metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a 

receitas, despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício a que se 

referirem e para os dois seguintes. O Anexo conterá, ainda, outras informações como: 

 

I. Avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano anterior. 

II. Demonstrativo das metas anuais, instruído com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os 

resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos dois exercícios anteriores, e evidenciando a 

consistência delas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional. 

III. Evolução do patrimônio bruto, também nos últimos dois exercícios, destacando a origem e a aplicação 

dos recursos obtidos com a alienação de ativos. 

IV. Demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita e da margem de expansão das 

despesas obrigatórias de caráter continuado. 

 

     Qual alternativa apresenta somente as informações incorretas? 

a. I e II 

b. II e III 

c. III e IV 

d. I, III e IV 

 

15. De acordo com a Lei nº 8.429/1992, ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou 

culposa, do agente ou de terceiro, dar-se-á: 

a. O integral ressarcimento do dano 

b. O parcial ressarcimento do dano 

c. O proporcional ressarcimento do dano 

d. O regular ressarcimento do dano 

 

16. Com relação à fase externa de um pregão, qual alternativa está incorreta? 

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

inferior a 7 dias úteis. 

b. No curso da sessão, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% 

superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor. 

c. Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá ao pregoeiro 

decidir motivadamente a respeito da sua aceitabilidade. 

d. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de 

recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 dias para apresentação das razões do recurso, ficando 

os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que 

começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

 

17. Transmitir o máximo de informações com o mínimo de palavras diz respeito a qual característica da redação 

oficial abaixo? 

a. Impessoalidade 

b. Eficácia 

c. Clareza 

d. Concisão 

 

18. Analise as informações abaixo: 

 

I. Consultor Geral da República. 

II. Embaixador. 

III. Prefeito Municipal. 
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Qual alternativa apresenta todas as autoridades para as quais se deve utilizar a forma de tratamento Vossa 

Excelência? 

a. I e II 

b. I e III 

c. II e III 

d. I, II e III 

 

19. Um despacho, cuja finalidade seja a de resolver falhas encontradas no andamento do processo, recebe o nome 

de: 

a. Terminativo 

b. Definitivo 

c. Saneador 

d. interlocutório 

 

20. Dentre os riscos ocupacionais abaixo, qual aquele que estão relacionados à organização do trabalho e execução 

das atividades? 

a. Riscos ergonômicos 

b. Riscos de acidentes 

c. Riscos físicos 

d. Riscos biológicos 

 

 

PORTUGUÊS E MATEMÁTICA – 15 QUESTÕES 

 

21. Está errado quanto à concordância o que se apresenta na opção: 

a. Haviam pessoas lá. 

b. Faz dois anos que estive aqui. 

c. O crime compensa às vezes. 

d. Estarei sempre contigo. 

 

22. Na frase abaixo o verbo está em que modo? 

“Vou ao cinema”. 

a. Modo indicativo 

b. Esquema neutro 

c. Modo imperativo 

d. Modo subjuntivo 

 

23. Pelo menos uma das palavras deveria ter sido escrita com CH e não com X: 

a. Xerife – Xerocar 

b. Xerografia – Xícara 

c. Xilreio – Ximpanzé 

d. Xenofobia – xereta 

 

24. Respectivamente assinale o plural de “arroz” e “às”: 

a. Arrozs – Azs 

b. Arrosz – Azeses 

c. Arrozis – Azeses 

d. Arrozes – Azes 
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25. “Tocaram bem no concerto”. 

Na frase acima o sujeito é: 

a. Oração sem sujeito 

b. Composto 

c. Simples 

d. Indeterminado 

 

26. A frase está corretamente pontuada em: 

a. Não fique; preocupada, Aurora. 

b. Não, fique, preocupada, Aurora. 

c. Não; fique, preocupada Aurora. 

d. Não fique preocupada, Aurora. 

 

27. Pelo menos uma das palavras deveria ter sido escrita com G e não com J:  

a. Beje – Corrigir 

b. Traje – Varejista 

c. Jeito – Jiboia 

d. Majestoso – Sujeito 

 

28. O acento indicador de crase está adequadamente aplicado em: 

a. Correu à trote. 

b. Pagou à vista. 

c. Passo à passo aproximou-se da vítima. 

d. Só vai mal quem vai à pé. 

 

29. O resultado da divisão de 8 por 66 é uma dízima periódica com qual período? 

a. 3 

b. 6 

c. 9 

d. 12 

 

30. Qual o valor de x na seguinte expressão:  16 1+𝑥 =  26𝑥  ? 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

 

31. A planilha a seguir mostra as notas de dez alunos em quatro bimestres de aula. Quais foram, respectivamente, a 

maior média e menor média atingida ao final dos bimestres? 

  1° Bimestre 2° Bimestre 3° Bimestre 4° Bimestre Média 

Aluno 1 6 7 7 8   

Aluno 2 7 7,5 7,5 8   

Aluno 3 9 10 10 10   

Aluno 4 8,5 9 8 9   

Aluno 5 9,5 9 10 8   

Aluno 6 8,5 9 9,5 8,5   

Aluno 7 7 8 8,5 9,5   

Aluno 8 6 6 7 8   

Aluno 9 5 7 5,5 7   

Aluno 10 6 7 9 8   
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a. 10 e 5 

b. 9,5 e 5,5 

c. 9,25 e 6,25 

d. 9,125 e 6,125 

 

32. Uma transportadora calcula o valor do seu frete da seguinte maneira: R$ 12,00 fixo + R$ 4,00 por km de 

distância (equivalente a combustível) + R$ 1,00 por km (equivalente a pedágios). Qual equação melhor define 

esse preço em função da distância x? 

a. 12x² + 4 + 1x 

b. 5x + 12 

c. 12x + 4x + 1 

d. 12x + 5x 

 

33. Quais são os possíveis valores para x na seguinte equação: 10x² + 20x – 30 ? 

a. -1 e 3 

b. -1 e -3 

c. 1 e 3 

d. 1 e -3 

 

34. Um cliente faz um empréstimo de R$ 9.500,00 a taxa de juros compostos de 1,5% a.m. para pagar em um ano. 

Qual o valor pago pelo empréstimo ao final do período? 

a. R$ 10.946,99 

b. R$ 11.086,89 

c. R$ 11.197,56 

d. R$ 11.358,37 

 

35. Em uma empresa, 60% dos trabalhadores são mulheres e 160 trabalhadores são homens. Quantas são as 

mulheres? 

a. 200 

b. 220 

c. 240 

d. 260 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES – 05 QUESTÕES 

 

36. Nos sorteios dos adversários de futebol, tanto feminino, como masculino, para as Olimpíadas de 2016, houve a 

participação de um jogador de futebol.  Assinale a alternativa que corresponde ao nome do jogador.  

a. Pelé 

b. Ronaldinho 

c. Romário  

d. Falcão 

 

37. Febre chikungunya é uma doença infecciosa que tem preocupado muito a população brasileira. Com relação a ela 

é correto afirmar: 

a. É causada pelo mosquito “zika” 

b. É causada pelo vírus “chikungunya” 

c. É transmitida por águas paradas 

d. É transmitida pelo ovo do mosquito “zika” 
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38. Segundo informações contidas no site www.bomretiro.com.br. Em relação ao Município de Bom Retiro/SC, 

assinale a alternativa incorreta: 

a. Está situada na Serra Catarinense e também no Vale do Itajaí. 

b. O ponto mais alto do município está acima de 1.800 metros, localizado na região denominada Campo dos 

Padres. 

c. A bandeira do município, além do brasão, contem três retângulos horizontais da cor vermelha, branca e 

verde. 

d. Tanto o IHD (Índice do Desenvolvimento Humano) como o IDMS (Índece de Desenvolvimento Municipal 

Sustentável) de Bom Retiro é superior a 1,2 (um virgula dois). 

 

39. De acordo com MICROSOFT (2016), computadores são máquinas que executam tarefas ou cálculos de acordo 

com um conjunto de instruções (os chamados programas). Os primeiros computadores totalmente eletrônicos, 

lançados na década de 40, eram máquinas enormes que exigiam equipes inteiras para funcionar. Comparados a 

essas máquinas de antigamente, os computadores atuais são impressionantes. Não só estão milhares de vezes 

mais rápidos, como podem caber na mesa, no colo ou até no bolso. 

Os computadores funcionam com base em uma interação entre HARDWARE e SOFTWARE. Em uma definição 

breve, podemos dizer que Hardware é a parte física do computador, já o Software são as instruções programadas 

que dizem ao computador o que fazer. 

     Sendo assim, analise os termos abaixo: 

TECLADO – SISTEMA OPERACIONAL – MOUSE – IMPRESSORA – EDITOR DE TEXTO 

 

    Considerando os termos citados acima, podemos classificá-los, de acordo com ordem, em: 

a. Hardware – Software – Hardware – Software – Hardware 

b. Software – Hardware – Software – Software – Hardware 

c. Hardware – Software – Hardware – Hardware – Software 

d. Software – Hardware – Software – Hardware – Software 

 

40. Considere as afirmações abaixo: 

 

I. A Internet é conhecida como a rede mundial de computadores, e pode ser acessada através de 

computadores, tablets, smartphones e até dispositivos como televisores. 

II. São exemplos de navegadores para Internet: Mozilla Firefox, Google Chrome e Internet Explorer. 

III. Email é abreviatura de electronic mail, e é uma forma conveniente de se comunicar com outras pessoas 

através da Internet. 

IV. Através de uma mensagem de email, é possível enviar praticamente qualquer tipo de arquivo, inclusive 

documentos, imagens e arquivos de música. 

 

     Assinale a alternativa correta: 

a. Somente as afirmações I e II estão corretas. 

b. Apenas a afirmação IV é falsa. 

c. Todas as afirmações estão corretas. 

d. Todas as afirmações são falsas. 

 

 

DESTAQUE AQUI 

 

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 

 

http://www.bomretiro.com.br/

