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PROVA – AGENTE ADMINISTRATIVO

INSTRUÇÕES
1.Aguarde autorização para abrir o caderno de provas.

2.Escreva, abaixo, seu número de inscrição.

3.A interpretação das questões é parte do processo de avaliação,
não sendo permitidas perguntas aos Aplicadores de Prova.

4.Nesta prova, as questões são de Múltipla Escolha com quatro
alternativas cada uma, das quais somente uma é a correta.

5.Ao receber o cartão-resposta, examine, e assine-o.

6.Transcreva para o cartão-resposta o resultado que julgar correto
em  cada  questão,  preenchendo  completamente  o  espaço
correspondente  ou  assinalado  com  um  “X”.  A  marcação  da
resposta deve ser feita com caneta esferográfica azul ou preta.

7.No cartão-resposta, marcação de mais de uma alternativa em
uma mesma questão, rasuras e preenchimento além dos limites
do espaço destinado para cada marcação, anularão a questão.

8.Não  haverá  substituição  do  cartão-resposta  por  erro  de
preenchimento.

9.Não  serão  permitidas  consultas,  empréstimos  e  comunicação
entre  candidatos,  bem  como  o  uso  de  livros,  apontamentos  e
equipamentos eletrônicos. O não cumprimento dessas exigências
implicará a exclusão do candidato.

10.Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao
fiscal. Aguarde autorização para devolver o cartão-resposta.

11.O tempo para o preenchimento do cartão-resposta está contido
na duração desta prova.

DURAÇÃO DESTA PROVA: 3 HORAS
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Língua Portuguesa

Leia o texto abaixo e responda as questões: 

Amazônia tem recorde de alerta de desmatamento para um mês de fevereiro, aponta Inpe

Em 2022,  foram 199 km²,  os maiores  alertas  já  registrados para  o mês desde o começo da série
histórica. O início do ano também é o pior da série histórica do Inpe. Somando janeiro e fevereiro são
629 km², ultrapassando com folga o registrado em 2020: 470 km² (recorde até então).

Os alertas de desmatamento na Amazônia Legal em fevereiro foram os maiores já registrados
para o mês desde o começo da série histórica, segundo dados do Instituto de Pesquisas Espaciais
(Inpe). Foram 199 km² no mês passado, conforme medições do Sistema de Detecção de Desmatamento
em Tempo Real (Deter).

Fevereiro seguiu a tendência de janeiro. O primeiro mês de ano também teve recorde de alertas
de desmatamento desde 2016, quando começou o monitoramento.

O início do ano também é o pior da série histórica do Inpe. Somando janeiro e fevereiro são 629
km², ultrapassando com folga o registrado em 2020: 470 km² (recorde até então).

"Isso demonstra que o desmatamento na Amazônia está fora de controle. Entre as principais
causas que a gente pode ter para esse aumento contínuo é a falta de uma política ambiental do Governo
Federal, que deixou de investir em ações de fiscalização e controle, e também o Congresso Nacional,
que tem aprovado, ou tentado aprovar, leis que vão abrir ainda mais a floresta pra destruição", disse
Rômulo Batista, porta-voz de Amazônia do Greenpeace Brasil.

O  Deter  produz  sinais  diários  de  alteração  na  cobertura  florestal  para  áreas  maiores  que  3
hectares (0,03 km²) – tanto para áreas totalmente desmatadas como para aquelas em processo de
degradação florestal (por exploração de madeira, mineração, queimadas e outras).

'Campeões' do desmatamento

Amazônia Legal corresponde a 59% do território brasileiro, e engloba a área de 8 estados (Acre,
Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins) e parte do Maranhão.

O Mato Grosso foi o estado com maior área sob alerta de desmatamento: 78 km². Em seguida
vieram Pará, com 49 km², Amazonas, com 40 km² e Rondônia, com 23 km².

Roraima registrou 5 km² e Maranhão ficou com 3 km². Acre, Amapá e Tocantins não tiveram
alertas de desmatamento em fevereiro.

(https://g1.globo.com/meio-ambiente/amazonia/noticia/2022/03/11/amazonia-tem-recorde-de-alerta-de-
desmatamento-para-um-mes-de-fevereiro-aponta-inpe.ghtml)

Questão 01
Assinale a alternativa incorreta, de acordo com o texto:

A) A Amazônia Legal corresponde a 59% do território brasileiro.
B) Amazonas é o terceiro estado com maior área sob alerta de desmatamento.
C) Acre, Amapá e Tocantins não tiveram alertas de desmatamento em fevereiro.
D) Pará foi o estado com maior área sob alerta de desmatamento.

Questão 02
Analise o trecho abaixo:

“(...) tanto para áreas totalmente desmatadas como para aquelas em processo de degradação florestal
(...)”

A palavra destacada pode ser classificada como:
A) adjetivo
B) advérbio
C) verbo
D) substantivo



Questão 03
No trecho “O Deter produz sinais diários de alteração (...)”, pode-se perceber a presença de:

A) sujeito oculto
B) sujeito indeterminado
C) sujeito simples
D) sujeito composto

Questão 04
Analise o trecho abaixo:

“O primeiro mês de ano também teve recorde de alertas de desmatamento desde 2016 (...)”

A palavra destacada pode ser classificada como:
A) numeral ordinal
B) numeral cardinal
C) numeral multiplicativo
D) numeral fracionário

Questão 05
Assinale a alternativa que substitui corretamente a palavra em destaque:

“O início do ano também é o pior da série histórica do Inpe.”

A) término
B) arremate
C) epílogo
D) começo

Questão 06
Assinale a alternativa que apresenta somente paroxítonas:

A) ciúme – avó – ideia 
B) álbum – alcateia – dócil 
C) alguém – ali – sílaba 
D) córtex – também – sabiá 

Questão 07
 A oração abaixo pode ser classificada como:

“Tirou o bolo do forno agora mesmo, portanto não o pode comer já.”

A) Oração Coordenada Sindética Adversativa
B) Oração Coordenada Sindética Alternativa
C) Oração Coordenada Sindética Conclusiva
D) Oração Coordenada Sindética Explicativa

Questão 08
Assinale a alternativa correta, de acordo com o uso dos porquês:

A) Por que não desiste dessa aventura maluca?
B) Não sei o por quê de tanta confusão.
C) Os caminhos porquê percorremos são perigosos.
D) Não quis ir ao parque porque?

Questão 09
Assinale a opção correta:



A) Nós vai sair com os amigos do colégio.
B) O professor deu muitas atividades para eu fazer.
C) É claro que ele ti ama!
D) Eu não tenho nada haver com isso.

Questão 10
Assinale a alternativa correta, quanto ao uso da crase:

A) Submeteram o amor à provações.
B) Jorge reescreveu uma à uma as páginas do relatório.
C) Juliana pôs-se à falar.
D) Recorreu à irmã.

Matemática

Questão 11

A fração
6a ² b

4a
, na forma simplificada, considerando denominador diferente de zero, será:

a)
3 b
2 a

b)
2a
3b

c)
3ab
2a

d)
3ab

2

Questão 12
É incorreto afirmar que:

a) Paralelogramos são quadriláteros em que os lados opostos são paralelos;
b) Losango é um paralelogramo com quatro ângulos internos retos;
c) Trapézios isósceles são quadriláteros com dois ângulos retos;
d) Quadrado é um paralelogramo com quatro ângulos internos retos e lados congruentes;

Questão 13
Uma televisão custa R$ 900,00 a prazo. Considerando que à vista terá desconto de 20%, é correto 
afirmar que:

a) Se comprada a vista, a televisão custará  R$ 180,00 a menos;
b) Se comprada a prazo, a televisão custará R$ 180,00 a mais;
c) Se comprada a vista, a televisão custará R$ 180,00;
d)Se comprada a prazo, a televisão custará R$ 180,00.

Questão 14
João e Marcos nadaram, respectivamente 2/3 e 2/4. Se a piscina tem 120m, quanto nadou cada um?

a) 80m e 60m;
b) 60m e 80m;
c) 40m e 30m;
d) 30m e 40m.

Questão 15
O perímetro de um quadrado com 5m de lado é:



a) 25m²;
b) 20m²
c) 25m;
d) 20m.

Conhecimentos Gerais e Atualidades

Questão 16
Quem foi o inventor do telefone celular e em quem ano ele surgiu? Assinale a alternativa correta.

A) Steve Cooper, 2000.
B) John Cooper, 1992.
C) Sheldon Cooper,1981.
D) Martin Cooper,1973.

Questão 17
Quais as principais atividades econômicas do Município de Bombinhas? Assinale a alternativa correta.

A) Turismo, aluguéis de temporada, pesca
B) Pesca, turismo e comércio.
C) Turismo, pesca e maricultura.
D) Maricultura, comércio de roupas e pesca.

Questão 18
Assinale a alternativa que contenha as datas dos três feriados municipais de Bombinhas:

A) 03 de fevereiro, Nossa Senhora dos Navegantes. 
15 de março, Aniversário do Município.
31º de novembro, Dia de Todos os Santos.

B) 02 de fevereiro, Nossa Senhora dos Navegantes. 
15 de março, Aniversário do Município. 
1º de novembro, Dia de Todos os Santos.

C) 04 de fevereiro, Nossa Senhora dos Navegantes. 
14 de março, Aniversário do Município. 
14º de novembro, Dia de Todos os Santos.

D) 03 de fevereiro, Nossa Senhora dos Navegantes. 
14 de março, Aniversário do Município.
1º de novembro, Dia de Todos os Santos.

Questão 19
Em que ano foi implementado a moeda real no Brasil? Assinale a alternativa correta.

A) 1993
B) 1994
C) 1995
D) 1996

Questão 20
Quais são os símbolos oficiais de Bombinhas? Assinale a alternativa correta.

A) O brasão, a bandeira, o hino, o aracuã, a garoupa e a Flamboyant.
B) O brasão, a bandeira, o hino, o pintassilgo, a garoupa e o garapuvu.
C) O brasão, a bandeira, o hino, o aracuã, a tainha e o garapuvu.
D) O brasão, a bandeira, o hino, o aracuã, a garoupa e o garapuvu.



Conhecimentos Específicos

Questão 21
Nos termos da Lei Complementar nº 228, de 27 de maio de 2015, NÃO constitui atribuição do Agente
Administrativo
a) localizar documentos arquivados para juntada ou anexação;
b) elaborar, conferir e informar folhas de pagamento;
c) Executar serviço técnico, vistoria, perícia, avaliação, arbitramento.
d) distribuir conferir e registrar a documentação da unidade em que serve;

Questão 22
Na área administrativa a gestão documental inicia-se no protocolo, que bem organizado tende a fazer
fluir e dar celeridade ao serviço público, assim, a definição de protocolo está correta na alternativa:
a)  serviço encarregado do recebimento, registro, distribuição,  controle da tramitação e expedição de
documentos.
b) serviço encarregado pelo recebimento de materiais e execução de canchas 
c) serviço encarregado da execução dos procedimentos licitatórios
d) serviço encarregado pela execução da folha de pagamento

Questão 23
Nos termos da Lei Complementar 7/2002 que institui o regime jurídico único dos servidores públicos de
Bombinhas (Estatuto do servidor público), o concurso público terá validade de:
a) 5 anos podendo ser prorrogado inúmeras vezes
b) 6 anos não podendo ser prorrogado
c) 2 anos podendo ser prorrogado uma única vez por igual período
d) 3 anos podendo ser prorrogado duas vezes por igual período

Questão 24
De acordo com os procedimentos públicos alguns equipamentos de trabalho devem estar cadastrados
no patrimônio público municipal, são os chamados equipamentos permanentes. Assinale a alternativa
correta em que todos os equipamentos devem ser patrimoniados:
a) caneta, cadeira, tonner
b) agenda, caneta e mesa
c) mesa, cadeira, ar condicionado
d) apontador, borracha, calendário 

Questão 25
Considerando  que  o  principal  objetivo  do  relacionamento  interpessoal  é  tornar  a  convivência  mais
agradável  no ambiente  de trabalho,  atrelado ao exposto  está  a  ética  e  o  sigilo  no serviço  público.
Assinale a alternativa que define a ética no serviço público:
a) sistema de regras que governa a ordenação de valores.
b) compromisso de guardar segredo sobre determinados assuntos
c) sistema de regras que se distancia da ordenação de valores pessoais
d) compromisso de não chegar atrasado

Questão 26
Em conformidade com a  Lei  Complementar  nº  97/2009,  que  dispõe sobre  o  plano de carreira  dos
servidores públicos municipais, a carreira dos servidores públicos municipais é associada aos:
a) cargos comissionados de livre nomeação e exoneração
b) cargos de provimento efetivo criados e existentes na forma da legislação em vigor.
c) cargos de contratação temporária
d) cargos políticos e de agentes políticos.

Questão 27
A redação oficial expressa todo ato normativo e comunicacional do poder Público, e para tanto está
caracterizada pela impessoalidade,  uso do padrão culto da língua,  clareza,  concisão,  formalidade e
uniformidade. De acordo com o exposto o documento expedido para outro órgão público, a fim de obter
informações específicas chama-se:



a) cartas 
b) ofícios
c) portarias
d) atas

Questão 28
A comunicação constitui-se na troca de mensagens entre emissor e receptor, e, por vezes a mensagem
pode não ser compreendida, e não fluir adequadamente nestes casos, na forma técnicas, o empecilho à
comunicação é chamado de:
a) fator
b) balburdia 
c) ruído
d) trânsito

Questão 29
A organização no ambiente de trabalho público ou privado impacta positivamente no desenvolvimento
deste, gerando:
a) concentração, produtividade, eficiência e qualidade no trabalho;
b) desconcentração, cansaço, eficácia e resultado positivo
c) resultado, problema, distração e qualidade
d) concentração improdutividade, ineficácia e alcance de metas

Questão 30
A redação oficial é um conjunto de normas utilizadas pelo Poder Público para redigir documentos tanto
internos, quanto externos, de forma que a mensagem seja compreendida por todos e deve seguir alguns
princípios dentre os quais pode-se citar:
a) pessoalidade, sigilo e padronização;
b) impessoalidade, padronização e informalidade
c) pessoalidade, inconcisão e formalidade
d) impessoalidade, padronização e concisão
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