PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO - MG
CONCURSO PÚBLICO
N° 001/2018
10/06/2018 - TURNO MANHÃ

AGENTE ADMINISTRATIVO
INSTRUÇÕES:
• Você está recebendo do fiscal um Caderno de Prova com 30 questões numeradas sequencialmente;
• Você receberá, também, a Folha de Respostas, personalizada para transcrever as respostas
da prova objetiva;
ATENÇÃO
• É proibido folhear o caderno de provas antes da autorização; verifique se o mesmo está completo, sem falhas de impressão e se a numeração está correta. Confira também se sua prova
corresponde ao cargo para o qual se inscreveu. Caso haja qualquer divergência, comunique o
fato imediatamente ao fiscal;
• Confira seu nome completo, o número de seu documento e o número de sua inscrição na Folha
de Respostas. Caso encontre alguma divergência, comunique o fato ao fiscal para as devidas
providências;
• Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas para a Folha de Respostas, que
será o único documento válido para a correção das provas;
• O preenchimento da Folha de Respostas é de inteira responsabilidade do candidato e deverá
ser feito obrigatoriamente com caneta esferográfica azul ou preta e não poderá ser dobrada,
amassada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados às respostas;
• Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha de Respostas, a opção que a
responda corretamente, considerando que para cada questão existe somente uma única alternativa correta;
• A prova terá duração de três horas, esse tempo inclui o preenchimento correto do gabarito;
• Ao terminar a prova entregue todo o material recebido ao fiscal de sala; fica expressamente
proibido levar o caderno de prova; sob pena de desclassificação;
• Você somente poderá deixar a sala de provas após decorridos 60 (sessenta) minutos do seu
início;
• Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos e após a conferência de todos os
documentos da sala e assinatura do Termo de Fechamento;
• Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celulares, deverão ser desligados e mantidos
dessa forma até o término da prova e entrega da Folha de Respostas ao fiscal.
• APÓS O TÉRMINO DA PROVA É PROIBIDA A PERMANÊNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DA
ESCOLA. USO DOS BANHEIROS SOMENTE ANTES E DURANTE A PROVA.
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RASCUNHO

LÍNGUA PORTUGUESA
1) Os dígrafos acontecem quando duas letras
são empregadas para representar um único
fonema. Na Língua Portuguesa existem dois
tipos de dígrafos: dígrafos consonantais e dígrafos vocálicos. Assinale a alternativa que
apresenta SOMENTE palavras com dígrafos
consonantais.
A) Pássaro, sonho, palhaço, chuva.
B) Carro, sobrinho, tinta, empada.
C) Milho, choro, umbigo, onça.
D) Passagem, carroça, nenhum, limpeza.
E) Água, quilo, sonsa, emprego.
2) Chamamos de sílaba as unidades ou grupos de fonemas emitidos em uma só emissão
de voz. Em nosso idioma materno, a vogal é
sempre o núcleo da sílaba e, por esse motivo,
não existe sílaba sem vogal, tampouco uma
sílaba que apresente em sua constituição
mais de uma delas. Considerando o conceito
apresentado acima, assinale a alternativa que
apresente a separação silábica CORRETA:
A) U-ru-gu-ai/ Fa-i-xa/ De-si-gual-da-de.
B) Carr-os-sel/Cre -sça/Ex-ce-çã-o.
C) Pis-ci-na/ ve-lo-ci-da-de/lí-qui-do.
D) Aba-ca-xi/ca-ba-zei-ro/ba-ba-do-u-ro.
E) A-ma-nhe-cer/Pa-ra-gu-ai/ca-tra-ca.
3) As vogais são os fonemas sonoros produzidos por uma corrente de ar que passa livremente pela boca. Na produção de vogais
existe uma variação de posicionamento da
boca, língua, nariz, dentes e etc, que permite que os sons aconteçam. Desta maneira as
vogais podem ser orais, nasais, átonas ou tônicas. De acordo com a gramática de língua
portuguesa, assinale a alternativa que possua
APENAS vogais átonas.
A) Bola, luta, café e churrasco.
B) Maria, computador, troféu e relatório.
C) Porta, lapiseira, caneta e celular.
D) Mesa, copo, água e material.
E) Chalé, luz, pó e história.

4) Os sinais diacríticos, que englobam os
acentos gráficos e os sinais gráficos auxiliares, permitem a correta representação da
linguagem falada na linguagem escrita, possibilitando também uma mais fácil leitura e
compreensão do conteúdo escrito. Sendo assim, sobre a acentuação CORRETA, assinale
uma alternativa.
A) tambem, ninguem, dominó, chapeu.
B) Adoravel, perfume, amor, frequência.
C) Lingüiça, orgão, joaninha, fóssil.
D) Bíceps, herói, cobra, cadáver.
E) Tenis, sotão, cebola, bônus.
5) Sobre o alfabeto assinale a alternativa
CORRETA.
A) O alfabeto é um conjunto de fonemas de
um sistema de escrita, geralmente disposto
segundo uma ordem convencionada.
B) O alfabeto é apenas útil para ser aplicado
na ordenação das palavras do dicionário, de
enciclopédias, e de outras listas de palavras
que podem desta forma, ser desordenadas
alfabeticamente.
C) O alfabeto português atual tem por base o
alfabeto latino.
D) O alfabeto português é composto por 27
letras cada uma delas com uma forma maiúscula e outra minúscula.
E) O novo Acordo Ortográfico não reintroduziu as letras K, W e Y.
6) Verbos regulares são verbos que se encaixam em modelos fixos de conjugação verbal,
não provocando alterações nos radicais e nas
terminações quando conjugados. Nos verbos
regulares, existem três estruturas de conjugação. Assinale a alternativa que apresente
APENAS verbos na 2ª conjugação.
A) Comer, sair, andar, ler e nadar.
B) Ler, comer, caminhar, vender e estudar.
C) Amar, aprender, ensinar e sorrir.
D) Ver, tecer, correr e vencer.
E) Acabar, correr, partir e ensinar

7) Assinale a sentença que apresente a conjugação CORRETA do verbo ‘’andar’’ na 1ª pessoa do plural do pretérito perfeito do indicativo.
A) Eu andei a manhã toda com meus pais.
B) Nós andamos em volta do lago ontem.
C) Eles andam todos os dias até o trabalho.
D) Eu andarei com meu pai amanha bem cedo.
E) Nós andamos todos os dias 10 km.

MATEMÁTICA
11) Em uma multinacional americana 40 funcionários são homens e 40 funcionárias são
mulheres, no entanto tem-se a seguinte estatística: 20% dos homens são casados e 30%
das mulheres são casadas. Logo, a porcentagem do total que são solteiros na empresa é
de: assinale a alternativa CORRETA.

8) O sujeito pode ser determinado (simples,
composto, oculto), indeterminado ou inexistente. Assinale a alternativa que apresenta um
sujeito COMPOSTO.

A) 20%
B) 40%
C) 35%
D) 75%
E) 65%

A) O desenho em carvão será sempre uma
expressão admirada.
B) Cristina, Beatriz e Giovanna fazem balé no
Teatro Municipal.
C) Estávamos à espera do trem das 9h.
D) Choveu muito em Maringá ontem à tarde.
E) Júlio chegou atrasado ao trabalho sábado.

12) Ana Maria recebeu um aumento salarial
de 30% devido a uma promoção, e com isso
seu salário chegou a R$1.320,00. O salário de
Ana Maria antes do aumento era igual a? Assinale a alternativa CORRETA.

9) O agente da passiva é um complemento
preposicionado que representa o ser que pratica a ação expressa por um verbo na voz passiva. Leia as frases abaixo e assinale a sentença que apresenta o verbo na voz passiva
de maneira CORRETA.
A) O menino foi orientado pelo professor.
B) Havia duas latas de refrigerante na geladeira.
C) As crianças fizeram a lição.
D) Meu copo da Magali é lindo.
E) Matheus dormirá em casa este final de semana.
10) Os termos integrantes da oração são o
complemento verbal, o complemento nominal
e o agente da passiva. Sendo assim, assinale
a alternativa que apresente CORRETAMENTE um complemento nominal.
A) A queima de fogos assustou os cachorros.
B) Ricardo estava consciente.
C) A professora trabalha o dia todo.
D) Sandro é muito orgulhoso.
E) Caminhar faz bem à saúde.

A) R$ 954,00
B) R$ 834,00
C) R$ 728,00
D) R$ 924,00
E) R$ 637,00
13) A raiz quadrada de um número é uma importante operação matemática, assim como a
adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. Somente alguns números possuem raiz
quadrada, são aqueles considerados quadrados perfeitos. Sendo assim calcule a raiz quadrada de √625? Assinale a alternativa CORRETA.
A) 35
B) 24
C) 25
D) 17
E) 49
14) Ricardo tem 8 bolas de futebol a mais do
que Eduardo. Os dois juntos têm 46 bolas.
Quanto tem cada um?
A) 27 e 19
B) 28 e 18
C) 25 e 21
D) 24 e 22
E) 22 e 24

15) Doze pessoas se encontram em uma festa e cada um cumprimentou o outro com um
aperto de mão. Quantos apertos de mão eles
trocaram? Assinale a alternativa CORRETA.
A) 24
B) 46
C) 44
D) 66
E) 59
16) Assinale a alternativa correta que complete a sequência a seguir: 14-16-20- 26...
A) 28
B) 32
C) 34
D) 30
E) 36
17) Qual montante teremos em 6 meses se
aplicarmos um capital inicial de R$8.000,00 a
um juros simples de 10% ao mês? Assinale a
alternativa CORRETA.
A) R$ 10.480,00
B) R$ 11.960,00
C) R$ 12.800,00
D) R$ 12.960,00
E) R$ 12.840,00
18) Matheus tomou R$ 400,00 a juros compostos de 5 % ao mês. Dois meses após o
empréstimo, pagou R$100,00 e, um mês depois desse pagamento, liquidou a dívida. O
valor desse último pagamento foi de? Assinale
a alternativa CORRETA.
A) R$ 348,00
B) R$ 323,00
C) R$ 358,05
D) R$ 339,10
E) R$ 341,25
19) A Família de Vinícius possui um aluguel
no valor de R$ 750,00, paga entre água e luz
R$ 120,00. Quando vai ao mercado gasta R$
400,00 e no posto de gasolina R$ 200,00. No
final de dois meses, quanto dinheiro Vinícius
vai precisar para quitar as contas da sua família? Assinale a alternativa CORRETA.

A) R$ 2.980,00
B) R$ 2.760,00
C) R$ 2.850,00
D) R$ 2.940,00
E) R$ 2.860,00
20) Qual a representação simplificada de cinquenta centímetros cúbicos?
A) 50 mm³
B) 50cm²
C) 50cm³
D) 50dm³
E) 50mm²

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS
21) A Lei nº 8666 de 21 de junho de 1993 estabelece as normas gerais sobre licitações e
contratos administrativos pertinentes a obras
e serviços, inclusive de publicidade, compras,
alienações e locações no âmbito dos Poderes
da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios. Aos agentes administrativos
importa saber que toda contratação com terceiros serão necessariamente precedidas de
licitação. Neste aspecto encontre a alternativa
que preenche corretamente as lacunas das
assertivas abaixo:
I. ______________ é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao
seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos
e convidados em número mínimo de 3 (três)
pela unidade administrativa, a qual afixará, em
local apropriado, cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados
na correspondente especialidade que manifestarem seu interesse com antecedência de
até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação
das propostas.
II. ______________ é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico,
mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme critérios
constantes de edital publicado na imprensa
oficial com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias.
III. ______________ é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastra-

A) Concorrência, convite e leilão
B) Tomada de preços, leilão e concorrência
C) Pregão, tomada de preços e convite
D) Convite, concurso e tomada de preços
E) Concurso, pregão e concorrência

monetária entre a data do adimplemento das
obrigações e a do efetivo pagamento.
C) Os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das
multas.
D) O valor do adiantamento de pagamentos,
desde que não superiores aos valores de cada
etapa em que se subdividir a sua execução.
E) As garantias oferecidas para assegurar sua
plena execução, quando exigidas.

22) Ainda com relação às licitações, a escolha da modalidade adotada será determinada,
tendo em vista o valor estimado da contratação, em função dos limites conforme artigo 23
da Lei nº 8666/93. Neste aspecto qual alternativa NÃO corresponde ao limite verdadeiro?

24) Nenhuma compra será feita sem a adequada caracterização de seu objeto e indicação dos recursos orçamentários para seu
pagamento, sob pena de nulidade do ato e
responsabilidade de quem lhe tiver dado causa e, sempre que possível, deverão:

A) Convite – até R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), para obras e serviços de engenharia.
B) Tomada de preços – até R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), para compras
e serviços não referentes a engenharia.
C) Concorrência – acima de R$ 1.500.000,00
(um milhão e quinhentos mil reais), para obras
e serviços de engenharia.
D) Tomada de preços – até R$ 1.500.000,00
(um milhão e quinhentos mil reais), para obras
e serviços de engenharia.
E) Convite – até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), para compras e serviços não referentes a
engenharia.

I. Atender ao princípio da padronização, que
imponha compatibilidade de especificações
técnicas e de desempenho, observadas,
quando for o caso, as condições de manutenção, assistência técnica e garantia oferecidas;
II. Ser subdivididas em tantas parcelas quantas necessárias para aproveitar as peculiaridades do mercado, visando economicidade;
III. Balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades da Administração
Pública;
IV. Ser processadas por meio de pesquisa direta no setor privado.

dos ou que atenderem a todas as condições
exigidas para cadastramento até o terceiro dia
anterior a data do recebimento das propostas,
observada a necessária qualificação.

23) Controlar as compras e contratos administrativos é uma das atividades inerentes ao
cargo de agente administrativo. Por contrato,
a lei nº 8.666/93 entende todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração
Pública e particulares, em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e
a estipulação de obrigações recíprocas, seja
qual for a denominação utilizada. Desta forma,
de acordo com o artigo 55 da referida lei, são
cláusulas necessárias em todos os contratos,
EXCETO a descrita na alternativa:
A) O regime de execução ou a forma de fornecimento.
B) O preço e as condições de pagamento, os
critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização

Estão corretas as assertivas:
A) I, II e IV
B) II, III e IV
C) I, III e IV
D) I, II e III
E) Todas as alternativas
25) A administração pública direta ou indireta
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência,
conforme prevê a Constituição Federal vigente. Neste aspecto é correto afirmar que:
A) O princípio da legalidade significa que a Administração Pública em toda as sua atividade
pode fazer tudo que a lei não proíbe.
B) O princípio da impessoalidade proíbe qual-

quer forma de promoção pessoal dos agentes
em cima de feitos, obras ou serviços públicos,
devendo a administração pública voltar-se
para o interesse público em detrimento do interesse privado.
C) O princípio da publicidade abrange apenas a publicação oficial de determinados atos,
sendo vedado o livre acesso da população
aos diversos atos administrativos.
D) O princípio da moralidade exige atuação
ética do agente público, porém sua inobservância não implicará em processo administrativo ou jurídico.
E) O princípio da eficiência deve ser aplicado
somente à atuação do agente público, não se
aplicando a organização da estrutura da administração pública.
26) Os poderes Administrativos são aqueles
da administração pública para consecução
de seus interesses através disso visando o
bem comum da coletividade. Neste aspecto
o _________________ corresponde ao poder
de punição administrativa ante o cometimento de faltas funcionais por agentes públicos.
Aponte a alternativa que preenche corretamente a lacuna.
A) Poder discricionário
B) Poder vinculado
C) Poder legislativo
D) Poder disciplinar
E) Poder hierárquico
27) Improbidade administrativa é o ato ilegal
ou contrário aos princípios básicos da Administração Pública, cometido por agente público, durante o exercício de função pública ou
decorrente desta. Segundo Calil Simão, o ato
de improbidade qualificado como administrativo (ato de improbidade administrativa), é
aquele impregnado de desonestidade e deslealdade. Neste aspecto, aponte a alternativa
INCORRETA com relação à improbidade administrativa.
A) Para que se configure a improbidade administrativa importa obrigatoriamente a presença de efetivo prejuízo ao erário.
B) Ao usar o bem público para fins particulares
o agente público comete ato de improbidade
administrativa que importa exclusivamente em

atentado contra os princípios da Administração Pública.
C) Revelar fato ou circunstância de que tem
ciência em razão das atribuições e que deva
permanecer em segredo é um dos exemplos
de ato de improbidade administrativa que
atentam contra os princípios da Administração
Pública.
D) Concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário não é um dos tipos
de ato de improbidade administrativa.
E) Utilizar recursos recebidos para fim diverso
do que motivou a sua destinação não se caracteriza como ato de improbidade administrativa, mesmo que incorra em prejuízo ao erário.
28) Os atos administrativos são toda manifestação unilateral de vontade da Administração
Pública que, agindo nessa qualidade, tenha
por fim imediato adquirir, resguardar, transferir,
modificar, extinguir e declarar direitos ou impor
obrigações aos administrados ou a si própria
(Meirelles, Hely L. Direito Administrativo Brasileiro, 2005). Neste aspecto a Lei Orgânica
do Municio de Machado dispõe que quanto a
forma os atos administrativos de competência
do prefeito devem ser expedidos por meio de
decreto (numerado em ordem cronológica)
ou por portaria, sendo que estas poderão ser
delegadas. São exemplos de atos que podem
ser manifestados por meio de portarias EXCETO o descrito na alternativa:
A) Provimento e vacância de cargos públicos
e demais atos de efeitos individuais.
B) Lotação e reputação nos quadros de pessoal.
C) Abertura de sindicância e processos administrativos e aplicação de penalidades.
D) Fixação e alteração de preços dos serviços
prestados direta ou indiretamente pelo Município.
E) Colocação de servidores em regime de dedicação exclusiva ou em função gratificada.

29) Com base no que a Lei Orgânica do Município de Machado dispõe sobre orçamento,
analise as assertivas abaixo e encontre a alternativa que corresponde as assertivas verdadeiras.
I. A lei de diretrizes orçamentárias, compatível com o Plano Plurianual, compreenderá as
metas e prioridades da administração municipal, incluindo as despesas de capital para o
exercício financeiro subsequente, orientará a
elaboração da lei orçamentária anual e disporá́ sobre as alterações na legislação tributária.
II. A lei orçamentária anual não conterá́ dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, exceto autorização para abrir
créditos suplementares e contratar operações
de crédito, ainda que por antecipação da receita, nos termos da lei.
III. O plano plurianual será́ elaborado para
projetos, programas, obras ou serviços cuja
execução ou pagamento se prolongue além
de um exercício financeiro.
IV. As dotações anuais do Plano Plurianual
deverão ser incluídas no orçamento de cada
exercício, para utilização do respectivo crédito.
A) Somente I, II e IV estão corretas
B) Somente II, III e IV estão corretas
C) Somente I, III e IV estão corretas
D) Somente I, II e III estão corretas
E) Todas as assertivas estão corretas
30) Arquivos são os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos, instituições de caráter público e entidades privadas, em decorrência do exercício de
atividades específicas, bem como por pessoa
física, qualquer que seja o suporte da informação ou a natureza dos documentos. Dentre as
atribuições do cargo de agente administrativo
encontra-se a de manter e controlar arquivos,
neste aspecto aponte a alternativa que preenche corretamente a lacuna. “______________
é o conjunto de documentos que aguardam
em depósito de armazenamento temporário
sua destinação final”.
A) Arquivo permanente
B) Arquivo corrente
C) Arquivo intermediário
D) Arquivo digital
E) Arquivo especializado

