
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ 

Concurso Público Nº 001/2022 

Edital 051/2022 

PROVA OBJETIVA 

AGENTE ADMINISTRATIVO 

 

Você está recebendo a FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS e o CADERNO com 40 questões. Leia 
cuidadosamente cada questão e escolha a resposta que você considera correta.  

Preencha com seu NOME e número do RG os espaços indicados na capa deste caderno. Assine a 
FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS com caneta de tinta azul ou preta.  

Marque, na FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS, com caneta de tinta azul ou preta, a letra corres-
pondente à alternativa que você escolheu para cada uma das questões.  

A duração da prova é de 3 horas.  

Você só poderá entregar a FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS e sair do prédio depois de decorrida 
1 hora do início da prova.  

Você poderá levar a FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS no final deste caderno.  

Ao sair, NÃO será permitido levar o CADERNO DE QUESTÕES.  

Nome do candidato: RG  

 

15-05-22 - Manhã 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Instrução: Leia a ti rinha a seguir para responder às 
questões de 01 a 04.  

 

01. Diante do desfecho da história, pode -se concluir 
que 

(A) as pessoas são bastante solidárias com 
aquelas que vivem a mesma situação. 

(B) o número de pessoas desempregadas vem 
crescendo paulatinamente.  

(C) o pai sentiu-se motivado e bastante otimista 
diante da fala do fi lho.  

(D) a fala do menino não ocasiona ironia, porque 
é positivo estar sempre na companhia de ou-
tras pessoas. 

02. Grama t icalmente, a expressão “a cada dia” funci-
ona como locução 

(A) pronominal.  
(B) prepositiva. 
(C) adverbial.  
(D) adjetiva. 

03. Os termos “fi lho” (primeiro quadrinho) e “pai” (se-
gundo quadrinho) desempenham, respectivamente 
e na sequência, a função sintática de  

(A) sujeitos. 
(B) sujeito e aposto.  
(C) aposto e vocativo.  
(D) vocativos. 

04. Completa corretamente, em conformidade com as 
regras de concordância verbal da língua portu-
guesa, a lacuna deixada no último quadrinho:  

(A) hão. 
(B) há. 
(C) poderão haver.  
(D) existe. 

05. Analise os itens que se seguem:  

I. O professor avisou aos alunos que não haveria 
aula na próxima semana.  

II. Queríamos aula na próxima semana, mas o pro-
fessor cancelou as atividades.  

III. É impreterível que tenhamos aula na próxima se-
mana. 

São períodos compostos por subordinação o que 
se apresenta apenas  em: 

(A) I, II e II I.  
(B) I e II.  
(C) I e III.  
(D) II e III.  

MATEMÁTICA 

06. Das alternativas que se seguem, assinale aquela 
que apresenta o menor ângulo formado entre o 
ponteiro das horas e o ponteiro dos minutos às 
12h20. 

(A) 120º. 
(B) 150º. 
(C) 90º. 
(D) 180º. 

07. Determine o produto das raízes da equação x² + 
7x + 12.  

(A) -3. 
(B) -4. 
(C) 12. 
(D) -12 

08. A Avenida A se estende por 168 quarteirões, ao 
passo que a Avenida B estende-se por 140. Com-
parando-se ambas avenidas, é correto afi rmar que 
a extensão de A é maior que B em 

(A) 25%. 
(B) 20%. 
(C) 30%. 
(D) 16%. 

09. A tabela a seguir descreve a distância percorrida 
por um veículo e o consumo de combustível em 
cada uma das três etapas de uma viagem. Deter-
mine qual foi o rendimento médio total do automó-
vel. 

 Distância 
percorrida 

(Km) 

Combustível 
Consumido 

(l) 

1ª Etapa 200 20 

2ª Etapa 144 12 

3ª Etapa 224 16 

 
(A) 20 km/l.  
(B) 12 km/l.  
(C) 16 km/l.  
(D) 18 km/l.  

10. Pedro tomou emprestado com seu amigo uma 
quantia de R$ 1.800,00 em regime de juros sim-
ples. Caso quitasse a dívida em 30 dias, Pedro 
pagaria R$ 1.962,00. Entretanto, como a dívida foi  
quitada em 20 dias, o valor total pago foi de  
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(A) R$ 1.842,00.  
(B) R$ 1.920,00.  
(C) R$ 1.880,00.  
(D) R$ 1.908,00.  

CONHECIMENTOS SOBRE TARUMÃ 

11. No brasão de Tarumã há uma coroa mural,  na 
qual foram inseridas portas abertas que simboli-
camente representam 

(A) que o local é uma cidade.  
(B) o caráter hospitaleiro do povo.  
(C) a emancipação política do município.  
(D) os primeiros colonizadores e desbravadores 

do Brasil.  

12. Conforme as informações oficiais acerca da histó-
ria de Tarumã, Maria Alice Fernandes é descrita 
como 

(A) criadora do brasão.  
(B) autora do hino.  
(C) idealizadora da bandeira.  
(D) f igura central na colonização da região.  

13. Mathiae Lex, pai de Gilberto Lex, era imigrante  

(A) alemão e chegou ao Brasil em 1825.  
(B) i tal iano e chegou ao Brasil em 1822.  
(C) espanhol e chegou ao Brasil em 1830.  
(D) português e chegou ao Brasil em 1820.  

14. As habitações na época da “Vila Lex” eram cons-
truídas de maneira precária e recebiam o nome  de 

(A) “Malocas”.  
(B) “Palafitas”.  
(C) “Tocas”.  
(D) “Ranchos”.  

15. O Cartório de Paz de Tarumã tem origem na dé-
cada de 

(A) 20. 
(B) 30. 
(C) 40. 
(D) 50. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

16. Avalie os itens que se seguem: 

I. Universalidade de participação nos planos previ-
denciários. 

II. Redutibil idade do valor dos benefícios de forma a 
preservar-lhes o poder aquisitivo.  

III. Previdência complementar obrigatória, custeada 
por contribuição adicional.  

A Previdência Social rege-se por alguns princípios 
e objetivos, como o que se consta apenas  em: 

(A) I e III.  
(B) I. 
(C) II. 
(D) III.  

17. O direito de descanso do trabalhador é assegura-
do pela Lei de Consolidação do Trabalho. Sobre o 
tema, marque a alternativa correta.  

(A) Caso o empregado trabalhe no serviço  de es-
crituração, a cada período de 90 minutos de 
trabalho consecutivo corresponderá um re-
pouso de 10 minutos não deduzidos da dura-
ção normal de trabalho.  

(B) Para trabalhos contínuos, que excedam a 6 
horas, deverá ser concedido intervalos de 
descanso que serão computados no total de 
horas trabalhadas.  

(C) Entre duas jornadas de trabalho haverá um 
período mínimo de quinze horas consecutivas 
para descanso.  

(D) O descanso deverá obrigatoriamente coinci-
dir com a totalidade do domingo, não haven-
do exceções. 

18. Conforme a lei 8.666, de 21 de junho de 1993, 
artigo 23, as modalidades de l icitação serão de-
terminadas em função dos l imites, tendo em vista 
o valor estimado da contratação. Assim, para con-
tratação de obras e de serviços de engenharia 
acima de R$ 1.500.000,00 (um milhão  e quinhen-
tos mil reais), a modalidade l icitatória será:  

(A) Convite.  
(B) Tomada de preços.  
(C) Concorrência.  
(D) Concurso.  

19. O Regime Geral de Previdência Social prevê di-
versos benefícios e serviços aos assegurados. 
Das alternativas que se seguem, assinale aquela 
que apresenta um benefício ou serviço que não  
contempla diretamente o seguro.  

(A) Aposentadoria por invalidez.  
(B) Aposentadoria por idade.  
(C) Auxíl io-reclusão. 
(D) Salário-maternidade.  

20. “De acordo com esse método, o consumo do pró-
ximo período é idêntico ao consumo do período 
anterior. Assim, se em maio o consumo foi de 200 
canetas esferográficas, adota-se como previsão 
para junho do mesmo ano a mesma demanda (200 
unidades)”. O texto refere -se ao método 

(A) do último período.  
(B) da média aritmética ou da média móvel.  
(C) dos mínimos quadrados.  
(D) da média ponderada.  
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21. Analise os itens que se seguem:  

I. Os cargos, empregos e funções públicas são 
acessíveis exclusivamente aos brasileiros que 
preencham os requisitos estabelecidos em lei.  

II. Os vencimentos dos cargos do Poder Executivo e 
do Poder Judiciário não poderão ser superiores 
aos pagos pelo Poder Legislativo.  

III. É garantido ao servidor público civi l o direit o à 
l ivre associação sindical.  

Em conformidade com o artigo 37 da Constituição 
Federal de 1988, está correto o que se afirma 
apenas  em 

(A) I e II.  
(B) I e III.  
(C) II e III.  
(D) I, II e II I.  

22. Uma das partes integrantes do padrão ofício é o 
endereçamento. Nele, dentre outras informações, 
deve conter:  

(A) O brasão do Órgão de origem e destinatário.  
(B) Indicação numérica do ofício.  
(C) Local e data em que será recebido o ofício.  
(D) Cargo do destinatário do expediente.  

23. Segundo a Constituição Federal, são princípios da 
administração pública:  

(A) Prevaricação, impessoalidade e moralidade.  
(B) Legalidade, impessoalidade e sigilo de todos 

os atos públicos.  
(C) Eficiência, legalidade, publicidade e condes-

cendência diante de i legalidades praticadas 
por colegas servidores.  

(D) Eficiência, publicidade, moralidade, impesso-
alidade e legalidade.  

24.  Das alternativas que se seguem, marque aquela 
que apresenta um caso de inexigibil idade de l ici-
tação, conforme a lei 8.666, de 21 de junho de 
1993. 

(A) Quando houver inviabil idade de competição, 
em especial para contratação de profi ssional 
de qualquer setor artístico, diretamente ou 
através de empresário exclusivo, desde que 
consagrado pela crítica especializada ou pela 
opinião pública. 

(B) Nos casos de guerra ou grave perturbação da 
ordem. 

(C) Quando a União tiver que intervir no domínio 
econômico para regular preços ou normalizar 
o abastecimento.  

(D) Na contratação de remanescente de obra, 
serviço ou fornecimento, em consequência de 
rescisão contratual, desde que atendida a 
ordem de classificação da l icitação anterior e 

aceitas as mesmas condições oferecidas pelo 
l icitante vencedor, inclusive quanto ao preço, 
devidamente corrigido.  

25. Dos diversos meios de atendimento ao usuário do 
serviço público, pode-se citar o telefone, pois 
permite uma maior rapidez no contato. Ao realizar 
um atendimento telefônico, o servidor público de-
verá 

(A) informar com clareza e objetividade o que for  
pertinente à solicitação do cidadão.  

(B) expor assuntos variados do cotidiano da re-
partição a fim de prolongar a conversa.  

(C) deixar o cidadão esperando na l inha, com o 
intuito de desmotivá-lo a continuar no aten-
dimento. 

(D) dizer simplesmente “alô”, não expondo  o seu 
nome ou mesmo o setor para o qual o cida-
dão l igou. Esperar que a pessoa se identif i -
que. 

26. Avalie os itens a seguir:  

I. Empresa controlada: sociedade cuja maioria do 
capital social com direito a voto pertença, direta 
ou indiretamente, a ente da Federação.  

II. Empresa estatal  dependente: empresa controlada 
que receba do ente controlador recursos financei-
ros para pagamento de despesas com pessoal ou 
de custeio em geral ou de capital,  exclu ídos, no 
último caso, aqueles provenientes de aumento de 
participação acionária.  

III. Ente da Federação: a União, cada Estado, o Dis-
trito Federal e cada Município.  

Com base na lei complementar 101/2000, artigo 
2º, está correto apenas  o que se afirma em:  

(A) I, II e II I.  
(B) I e II.  
(C) I e III.  
(D) II e III.  

27. Avalie as assertivas a seguir e marque aquela que 
apresenta uma correta conceituação da respectiva 
modalidade l icitatória.  

(A) Tomada de preços é a modalidade de l icita-
ção entre interessados do ramo pertinente ao 
seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e 
convidados em número mínimo de 3 (três) 
pela unidade administrat iva, a qual afixará, 
em local apropriado, cópia do instrumento 
convocatório. 

(B) Convite é a modalidade de l icitação entre in-
teressados devidamente cadastrados ou que 
atenderem a todas as condições exigidas pa-
ra cadastramento até o terceiro dia anterior à 
data do recebimento das propostas, observa-
da a necessária qualif icação. 
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(C) Concorrência é a modalidade de l icitação en-
tre quaisquer interessados que, na fase inici-
al de habil i tação preliminar, comprovem pos-
suir os requisitos mínimos de qualif icação 
exigidos no edital para execução de seu ob-
jeto. 

(D) Concurso é a modalidade de l icitação entre 
quaisquer interessados para a venda de bens 
móveis inservíveis para a administração ou 
de produtos legalmente apreendidos ou pe-
nhorados, ou para a alienação de bens imó-
veis prevista no art. 19, a quem oferecer o 
maior lance, igual ou superior ao valor da 
avaliação. 

28. A lei de responsabil idade fiscal, em seu artigo 19, 
define l imites para despesa total com pessoal, em 
cada período de apuração e em cada ente da Fe-
deração. Marque a alternativa que apresenta o 
correto percentual máximo discriminado no referi-
do dispositivo.  

(A) União: 60% (sessenta por cento).  
(B) Estados: 60% (sessenta por cento).  
(C) Municípios: 50% (cinquenta por cento).  
(D) União: 40% (quarenta por cento).  

29. Para a escolha do método de arquivamento, deve -
se levar em consideração as características dos 
documentos a serem classificados e identif icá -los 
conforme o aspecto pelo qual o documento é  mais 
frequentemente consultado. Portanto, quando o 
elemento principal para a recuperação da infor-
mação for o assunto, o método uti l izado é deno-
minado 

(A) Alfabético.  
(B) Geográfico. 
(C) Ideológico. 
(D) Numérico-cronológico.  

30. Assinale a alternativa que corresponde a uma 
Despesa de Custeio (Lei nº 4.320/64).  

(A) Salário Família e Abono Familiar.  
(B) Material de Consumo.  
(C) Equipamentos e Instalações.  
(D) Auxíl ios para Obras Públicas.  

31. Em conformidade com a legislação trabalhista 
vigente, Decreto-Lei Nº 5.452, DE 1º de maio de 
1943, assinale a alternativa correta.  

(A) Mesmo sendo trabalho de igual valor, pode-
se estabelecer salários dis tintos, inclusive 
relacionados à distinção de sexo.  

(B) A Carteira de Trabalho e Previdência Social é 
facultativa para o exercício de qualquer em-
prego, inclusive de natureza rural, ainda que 
em caráter temporário.  

(C) Em todas as atividades será obrigatório para 
o empregador o registro dos respectivos tra-

balhadores, podendo ser adotados l ivros, fi-
chas ou sistema eletrônico, conforme instru-
ções a serem expedidas pelo Ministé rio do 
Trabalho.  

(D) A duração normal do trabalho, para os em-
pregados em qualquer atividade privada, não 
excederá de 10 (dez) horas diárias, indepen-
dentemente de acordos ou convenções cole-
tivas. 

32. Por definição, algumas entidades não integram a 
estrutura formal da administração pública, a 
exemplo: 

(A) Empresas públicas.  
(B) Sociedades de economia mista.  
(C) Autarquias.  
(D) Entidades paraestatais.  

33. Avalie os itens a seguir:  

I. Os servidores devem livrar -se do cidadão o mais 
rápido possível, sem ajudá-lo. 

II. Os servidores devem sempre ser corteses, man-
tendo o bom humor. 

III. O servidor deve agir como se não fosse uma pes-
soa e repetir sempre a mesma coisa, da mesma 
maneira, com os mesmos movimentos.  

Pode ser considerado um atendimento de qualida-
de ao usuário do serviço público o que se afirma  
apenas  em: 

(A) II e III.  
(B) I. 
(C) II. 
(D) III.  

34. Com base no tempo de guarda dos documentos, 
aqueles relativos à origem, aos direitos e aos ob-
jetivos da instituição, tais como leis, decretos e 
portarias, são de guarda 

(A) permanente.  
(B) temporária.  
(C) eventual. 
(D) dispensável.  

35. Para que a comunicação se torne mais eficiente, é 
desejável excluir ruídos (falhas) que podem ocor-
rer ao longo do processo. Neste sentido, marque 
a alternativa que apresenta um comportamento 
auxil iador neste objetivo.  

(A) Ao dar uma informação, as palavras devem 
ser escolhidas conforme o nível de conheci-
mento da pessoa que é atendida.  

(B) Deve-se fingir que se compreendeu o usuário 
de serviço público e dar-lhe informações ge-
nérica. 
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(C) Procurar executar diversas atividades simul-
taneamente, inclusive aquelas de âmbito 
pessoal. 

(D) Demonstrar estar atento ao interlocutor,  
sempre o interrompendo incessantemente an-
tes que conclua qualquer pensamento.  

36. O Comprador é o elemento humano central na 
função compras dentro de uma organização e é 
desejável que tenha certas posturas, dentre ela s 

(A) Priorizar os interesses de sua organização,  
prejudicando o fornecedor.  

(B) Omitir irregularidades ou i l icitudes nas nego-
ciações. 

(C) Tratar os potenciais fornecedores com iso-
nomia. 

(D) Evitar ser transparente, escondendo inten-
ções e enganando o fornecedor.  

37. Durante o atendimento ao usuário do serviço pú-
blico, a fim de evitar situações desagradáveis, é 
recomendável 

(A) Interromper ou falar ao mesmo tempo que o 
cidadão. 

(B) Brincar com objetos durante o atendimento.  
(C) Ter cuidado para não ser íntimo, usando ex-

pressões como: fera,  tia, anjo, querido.  
(D) Falar depressa a ponto de o ouvinte não con-

seguir entender.  

38. Em relação aos princípios da administração públi-
ca, é correto afirmar que a administração pública  

(A) só atuará a partir de expressa previsão legal.  
(B) prescinde de finalidade pública e pode reali-

zar promoções pessoais.  
(C) poderá fazer tudo que a lei não proibir.  
(D) deve dar publicidade a todos os seus atos, 

indiscriminadamente.  

39. O pronome de tratamento “Vossa Excelência” não  
pode ser empregado no corpo do texto, quando se 
tratar de uma comunicação oficial, para  

(A) Presidente da República.  
(B) Ministro de Estado.  
(C) Reitores das Universidades.  
(D) Deputado Federal.  

40. Os documentos, por mais variados que sejam, 
costumam apresentar elementos característicos 
comuns. Assim, um documento classificado de 
acordo com a disposição e a natureza das infor-
mações nele contidas, assume uma configuração 
quanto 

(A) à forma. 
(B) ao tipo.  
(C) ao gênero. 
(D) à espécie. 

 



 

 

 


