
  

 
   

Caderno de Provas 

CPCP – 1 / 75 AGENTE ADMINISTRATIVO 

Edital Nº. 001/2022 – Bom Jesus/RN e São Tomé/RN  Data: ____/____/____ 
   

 

INSTRUÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA 

 

 Use apenas caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 

 Escreva a data, a sua assinatura e o seu número de inscrição no espaço indicado nesta capa. 

 A prova terá duração máxima de 3 (três) horas, incluindo o tempo para responder a todas as questões do Caderno de 
Provas e preencher as Folhas de Respostas. 

 Antes de retirar-se definitivamente da sala, entregue as Folhas de Respostas ao fiscal. 

 O Caderno de Provas só poderá ser levado pelo candidato após decorridas 03h do início da prova. 

 Este Caderno de Provas contém, respectivamente, 10 (dez) questões de Língua Portuguesa, 05 (cinco) questões de 
Informática e 15 (quinze) questões de Conhecimentos específicos. 

 Se o Caderno de Provas contiver alguma imperfeição gráfica que impeça a leitura, comunique isso imediatamente ao 
Fiscal. 

 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma resposta correta. Para a marcação da alternativa escolhida na 
Folha de Respostas, pinte completamente o campo correspondente conforme a figura a seguir: 

 
 Os rascunhos e as marcações feitas neste Caderno de Provas não serão considerados para efeito de avaliação. 

 Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, não é permitido solicitar esclarecimentos aos Fiscais. 

 O preenchimento das Folhas de Respostas é de sua inteira responsabilidade. 

 A quantidade de questões objetivas e respectivas pontuações desta prova estão apresentadas a seguir: 
 
 
 Disciplina Número de questões Pontos 

Língua Portuguesa  10 questões 30 pontos  

Informática 05 questões 10 pontos 

Conhecimentos específicos  15 questões 60 pontos 

PONTUAÇÃO TOTAL 100 pontos 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

   

ASSINATURA DO CANDIDATO:  NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 
 

_________________________ 



CONCURSO PÚBLICO DAS PREFEITURAS/CÂMARA MUNICIPAIS DO POTENGI 

 EDITAL Nº 001/2022 – BOM JESUS/RN E SÃO TOMÉ/RN 

 

Concurso Público das Prefeituras/Câmara Municipais do Potengi 2 

QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA – LÍNGUA PORTUGUESA 
 
As questões desta prova referem-se ao texto abaixo. 

 
 

A REAL SOBRE A EXTINÇÃO DAS ABELHAS 
 

Rafael Battaglia 
 

A conversa sobre extinção das abelhas começou a tomar forma nos anos 1990, mas só se intensificou mesmo, 
com grande repercussão na impressa, a partir de 2006. Naquele ano, apicultores do EUA começaram a relatar 
perdas incomuns de 30% a 90% de suas colônias de abelhas melíferas: as operárias simplesmente 
começaram a morrer. Responsáveis por buscar água e alimento, além de cuidar do ninho e das crias, elas 
são vitais para a colônia – na sua ausência, a colmeia entra em colapso. 
 
Não à toa, o fenômeno recebeu o nome de Distúrbio do Colapso das Colônias. Não faltaram hipóteses para 
o problema: um novo vírus, uso indevido de pesticidas, má nutrição. Em seis anos, o distúrbio afetou 10 
milhões de colônias – e causou um prejuízo de US$ 2 bilhões. A situação se complicou a ponto de uma única 
cultura agrícola, a de amêndoas, na Califórnia, precisar de 60% das abelhas restantes de todo os EUA para 
que a polinização desse certo. Era um problema de escala global, já que é de lá que saem 80% das amêndoas 
consumidas no mundo. 
 
Mas afinal qual foi a causa do problema? Até hoje, não se sabe exatamente. Um artigo analisou 61 
explicações possíveis, e concluiu que nenhuma era consistente o bastante para ser apontada como a única 
culpada. O mais provável é que as mortes das abelhas tenham acontecido não por uma, mas por várias 
razões: doenças, pesticidas, perda de habitat, pouca diversidade de plantas (algo comum em áreas de 
monocultura e que afeta a dieta desses insetos). 
 
Com o tempo, o número de mortes diminuiu – mas não parou. Entre 2020 e 2021, os EUA perderam 45% de 
suas abelhas por conta de um ácaro parasita. Porém, isso não é exatamente um problema: as colônias se 
recompõem rapidamente. E, apesar da situação americana, o número de colmeias cresce a cada ano no 
mundo: hoje, já são mais de 90 milhões. Ou seja: as abelhas melíferas não estão ameaçadas de extinção. 
Mas não podemos dizer o mesmo das outras, as abelhas selvagens ou silvestres. 
 
Não existem dados suficientes para estimar quantas abelhas selvagens existem no mundo nem quantas 
exatamente estão morrendo. Entretanto, há indícios de que elas estão sumindo. Um estudo analisou os 
registros de abelhas do Sistema Global de Informação sobre Biodiversidade (GBIF, na sigla em inglês), em 
que instituições do mundo todo disponibilizam dados de plantas, animais, fungos e micróbios. Os 
pesquisadores notaram que, desde o início do século 20, o número anual de abelhas registradas só cresceu. 
Faz sentido: com mais cientistas dedicados ao tema e novas técnicas de observação, essa era a tendência 
esperada. Mas, considerando apenas o número de espécies, o jogo muda. De 2006 a 2015, 25% menos 
espécies foram registradas em comparação com antes de 1990. “Na melhor das hipóteses, isso pode indicar 
que milhares de espécies de abelhas se tornaram muito raras”, escrevem os autores do estudo. “No pior 
cenário, elas já podem ter sido extintas local ou globalmente” 
 
Quais as causas desse desaparecimento das abelhas selvagens? A crise climática é uma delas. Se uma 
região esquenta demais e se torna inabitável para uma espécie, as abelhas vão atrás de outro lugar para 
morar. E aí podem se deparar com novos predadores, doenças contra as quais não têm anticorpos e falta de 
alimento. Esse desarranjo ecológico pode, inclusive, fazer com que as abelhas selvagens disputem espaço e 
comida com as melíferas. E, nessa luta, as duas perdem: uma pesquisa feita na França apontou que, em 
áreas com grandes colônias de melíferas, a taxa de sucesso das selvagens em encontrar néctar diminui 50% 
a das melíferas, 40% 
 
Entretanto, o principal problema está na forma como usamos a terra – e como a agricultura se desenvolveu 
nas últimas décadas. A partir dos anos 1960, o agro passou por uma série de transformações, o que diminuiu 
o tempo das colheitas e aumentou a produtividade. Foi a chamada Revolução Verde, em que tratores e outras 
grandes máquinas agrícolas se popularizaram. Foi também quando o uso de produtos químicos se 
disseminou: fertilizantes, que dão um boost de nutrientes no solo, e os pesticidas – venenos que matam 
pragas. 
 
A união de tudo isso permitiu áreas cada vez maiores de plantação. Quase sempre na forma de monocultura, 
mais rentáveis para quem produz. Mas isso se tornou um problema para os polinizadores. A expansão de 
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áreas agrícolas pode significar a perda de habitat natural desses animais. Além disso, representa menos 
diversidades de plantas. Assim, especialistas defendem que a integração entre polinização e agricultura 
precisa acontecer o quanto antes, e que ela pode trazer uma série de benefícios, tanto para a preservação 
dos animais quanto para a produção de alimentos. No fim das contas, um mundo sem abelhas não significa, 
necessariamente, que morreremos de fome. Vários alimentos que compõem a base de nossa alimentação 
(cereais, cana de açúcar, parte de tubérculos e legumes) não dependem de polinização animal. Mas seria 
uma dieta pobre, pois 90% de produção de frutas, por exemplo, depende desse processo.  
 

Superinteressante, novembro de 2022. [Adaptado] 

 
 
01. Considerando o texto em sua totalidade, a intenção comunicativa prioritária é 
 

A) opinar sobre o uso indiscriminado de inseticidas na agricultura, o que está causando a morte 
sistemáticas das abelhas. 

B) avaliar as hipóteses que causaram a diminuição das colmeias de abelhas melíferas nos Estados 
Unidos. 

C) apresentar algumas explicações sobre as causas responsáveis pela extinção de algumas espécies 
de abelhas no mundo. 

D) comparar as causas do desaparecimento das colônias de abelhas melíferas e de abelhas selvagens 
na monocultura brasileira.  

 
 
02. De acordo com o texto, a problemática da extinção de abelhas 
 

A) afeta tanto as espécies melíferas quanto às selvagens.  

B) pode ameaçar a produção de alimentos no planeta. 

C) deve-se exclusivamente a questões climáticas e a monoculturas. 

D) deve-se exclusivamente a uso indiscriminado de inseticidas. 

 
 
03. Nos dois primeiros parágrafos, existe a dominância da sequência 
 

A) narrativa, caracterizada pela presença de verbos no pretérito perfeito. 

B) descritiva, caracterizada pela presença de verbos no pretérito imperfeito.  

C) argumentativa, caracterizada pela presença da defesa de um ponto de vista sobre o motivo real da 
extinção de abelhas, apresentado por meio de uma afirmação no presente do indicativo. 

D) explicativa, caracterizada pela presença de explicações sobre o motivo real da extinção de abelhas, 
apresentadas por meio de afirmações no presente do indicativo. 

 
 
04. No quinto parágrafo, a ideia central está 
 

A) explícita no quarto período. 

B) explícita no segundo período. 

C) explícita, mas diluída entre o primeiro e o segundo períodos. 

D) explícita, mas diluída entre o segundo e o quarto períodos. 
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05. O autor faz uso de aspas no quinto parágrafo para indicar que 
 

A) discorda, de forma parcial, do estudo citado. 

B) discorda, de maneira irônica, do estudo citado. 

C) está transcrevendo, de forma literal, dois trechos de um estudo. 

D) está parafraseando, de maneira indireta, dois trechos de um estudo 
 
 
06. Considerando à progressão discursiva, o sétimo parágrafo apresenta uma 
 

A) consequência que decorre das causas apresentadas no sexto.  

B) conclusão a partir das informações apresentadas no sexto. 

C) comparação a partir das informações apresentadas no sexto. 

D) causa que se contrapõe as que são apresentadas no sexto. 
 
 
07. Considere o trecho abaixo 
 

 
 

O elemento linguístico em destaque interliga 
 

A) períodos e pode ser substituído por “contudo”, sem alteração de sentido. 

B) orações e pode ser substituído por “por isso”, sem alteração de sentido. 

C) período e pode ser substituído por “assim”, sem alteração de sentido. 

D) orações e pode ser substituído por “portanto”, sem alteração de sentido. 

 
 
08. No período “Entretanto, há indícios de que elas estão sumindo”, se o verbo “haver” for substituído por 

“existir”, este deverá ser flexionado, rigorosamente, no 
 

A) plural para concordar com o sujeito “elas”. 

B) singular, pois o verbo existir é impessoal. 

C) plural para concordar com o sujeito “indícios”. 

D) singular, pois o sujeito está oculto. 
 
 
09. Analise o período abaixo. 
 

 
 

Nesse período, existem 
 

A) quatro orações, sendo uma principal, uma condicional e duas consecutivas. 

B) três orações, sendo uma coordenada, uma temporal e uma consecutiva. 

C) três orações, sendo uma coordenada, uma temporal e uma final. 

D) quatro orações, sendo uma principal, uma final e duas condicionais. 

Os pesquisadores notaram que, desde o início do século 20, o número anual de abelhas registradas só 
cresceu. Faz sentido: com mais cientistas dedicados ao tema e novas técnicas de observação, essa era a 
tendência esperada. Mas, considerando apenas o número de espécies, o jogo muda 

Se uma região esquenta demais e se torna inabitável para uma espécie, as abelhas vão atrás de outro 
lugar para morar 
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10. Considere o parágrafo abaixo. 
 

 
 

O substantivo em destaque foi utilizado para evitar a repetição do termo “abelhas”. Nesse caso, o autor 
do texto fez uma substituição por uma palavra 

 

A) hiperônima. 

B) hipônima. 

C) sinônima.  

D) polissêmica. 

  

Mas afinal qual foi a causa do problema? Até hoje, não se sabe exatamente. Um artigo analisou 61 
explicações possíveis, e concluiu que nenhuma era consistente o bastante para ser apontada como a única 
culpada. O mais provável é que as mortes das abelhas tenham acontecido não por uma, mas por várias 
razões: doenças, pesticidas, perda de habitat, pouca diversidade de plantas (algo comum em áreas de 
monocultura e que afeta a dieta desses insetos) 
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QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA – INFORMÁTICA  
 
11. O programa que conversa diretamente com o hardware de um computador é, basicamente, conhecido 

como Sistema Operacional. Ele é responsável por gerenciar os recursos, armazenamento, processadores 
e muitos outros periféricos que pertence a um PC. Um exemplo de um Sistema Operacional é 

 

A) CMD. 

B) macOS. 

C) BIOS. 

D) Microsoft Office. 

 
 
12. Um funcionário de uma empresa de grande porte precisou sair da sua mesa para uma reunião urgente e 

bloqueou o seu computador para ninguém mexer em seu usuário. Para realizar essa ação no Windows 
10 Profissional, ele utilizou o seguinte atalho no teclado: 

 

A) tecla do logotipo do Windows+M. 

B) tecla do logotipo do Windows+E. 

C) tecla do logotipo do Windows+L. 

D) tecla do logotipo do Windows+R. 

 
 
13. O pacote com programas voltado para escritórios criado pela Microsoft denomina-se Microsoft Office. 

Nele, pode-se achar programas para criar textos, planilhas, apresentações, entre outros serviços. Existe 
outro pacote que contém programas também para escritório, porém gratuito e com o código aberto, 
denominado de 

 

A)  LibreOffice. 

B) Thunderbird. 

C) GIMP. 

D) VLC. 
 
 
14. No programa Microsoft Word Proffisional Plus 2016, é possível criar um link no documento para ter acesso 

rápido a páginas da internet ou, até mesmo, para outras partes do documento atual. O nome desse 
recurso é 

 

A) Caixa de Texto. 

B) WordArt. 

C) Hiperlink. 

D) SmartArt. 
 
 
15. A janela anônima do navegador Chrome possibilita uma navegação sem manter os registros de sua 

atividade gravadas no PC. Assim, o usuário tem uma certa privacidade e segurança para navegar em 
qualquer computador. O atalho para abrir uma nova janela no navegador é 

 

A) CTRL+SHIFT+N 

B) CTRL+N 

C) CTRL+SHIFT+T 

D) CTRL+T 
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QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA – AGENTE ADMINISTRATIVO  
 
16 As Funções da Básicas da Administração, também conhecidas como PODC, fazem parte dos estudos 

sobre organizações e sintetizam, em quatro princípios, o processo administrativo. Sobre essa 
metodologia, é correto afirmar que: 

 

A) A designação de pessoas de uma equipe para desempenhar atividades é uma etapa da função de 
planejamento. 

B) A coordenação de esforços para atingimento dos objetivos é uma etapa da função de direção. 

C) A definição dos padrões de indicadores de monitoramento é uma etapa da função de organização. 

D) As ações de comunicação, liderança e motivação de pessoal são etapas da função de controle. 
 
17 A Estrutura Organizacional determina, dentre outros aspectos, a forma como os departamentos e as 

pessoas são alocados em uma organização. A respeito dos diferentes tipos de estrutura: 
 

A) A Estrutura Orientada para Processos é caracterizada pela priorização da figura de um líder em 

detrimento da autonomia das equipes, portanto, é menos flexível, e indicada para organizações que 
não estão sujeitas à necessidade de decisões ágeis. 

B) A Estrutura Funcional é indicada para organizações que atuam em contexto de incerteza e 
modificações ambientais, haja vista o alto nível de especialização obtido pelos recursos humanos e a 
ausência de definições claras de níveis hierárquicos. 

C) A flexibilidade, a temporariedade e a cooperação de equipes são características de uma estrutura 

baseada na Adhocracia, o que favorece organizações que atuam em contexto de mudanças. 

D) A inflexibilidade e a unidade de comando são características de uma estrutura matricial, indicada para 

ambientes estáveis e de baixa incerteza. 
 
18 Avalie o excerto a seguir: 
 

 
 

Essa definição refere-se: 
 

A) À liderança. 

B) À motivação. 

C) Ao planejamento. 

D) Ao relacionamento interpessoal. 
 
19 Considere o excerto a seguir: 
 

 
 

As características descritas correspondem ao estilo de Liderança: 
 

A) Democrática. 

B) Autocrática. 

C) Coercitiva. 

D) Liberal. 

“Conjunto de mecanismos biológicos e psicológicos que possibilitam o desencadear da ação, da orientação 
(para uma meta ou, ao contrário, para se afastar dela) e, enfim, da intensidade e da persistência: quanto 
mais motivada a pessoa está, mais persistente e maior é a atividade” 

“Trata-se de um estilo de liderança que tem como principal característica o alto grau de autonomia dos 
liderados, que deliberam o que fazer e quando fazer. Nesse caso, o líder assume um papel de apoiador, 
com baixo nível de interferência nas decisões” 
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20 Avalie o excerto a seguir: 
 

 
 

Essa definição refere-se: 
 

A) Arquivo. 

B) Dossiê documental. 

C) Biblioteca. 

D) Pasta de registros. 

 
 
21 Um servidor público municipal deseja solicitar ao governo do estado informações a respeito do andamento 

de uma obra sob responsabilidade desse último. O funcionário recebeu orientação expressa de sua chefia 
imediata para redigir o documento adequado à finalidade proposta, em conformidade com os conceitos 
de documentação oficial. Para o caso concreto, o servidor público deverá elaborar: 

 

A) Memorando. 

B) Portaria. 

C) Ofício. 

D) Circular. 
 
 
22 Os documentos oficiais são importantes instrumentos para a operacionalização das comunicações no 

âmbito público. Nesse sentido, a opção que apresenta a definição correta em relação ao documento 
correspondente é: 

 

A) Atestado: documento assinado por servidor em virtude do cargo ou função exercida, podendo ser 

utilizado para declarar algum fato em favor do solicitante. 

B) Requerimento: comunicação ágil e essencialmente interna, utilizada por unidades administrativas de 

um mesmo órgão para solicitações de informações ou providências. 

C) Edital: documento utilizado para atestar o início da prestação de serviço contratado por órgão da 

administração pública. 

D) Ata: documento utilizado para registro detalhado do histórico de ofícios emitidos por órgão da 

administração pública. 
23 As Ferramentas da Qualidade são metodologias e técnicas amplamente difundidas para melhoria dos 

processos nas organizações. A respeito das Sete Ferramentas da Qualidade, é correto afirmar que: 
 

A) O diagrama de dispersão é a representação gráfica, por meio de colunas, de um conjunto de dados 
previamente coletado, permitindo a aferição de frequência de ocorrência de determinadas variáveis. 

B) O diagrama de ishikawa tem como premissa basilar a relação 80/20, em que 80% das consequências 
têm ligação direta com 20% das causas. 

C) As cartas de controle exploram as variáveis de um problema específico por meio do desdobramento 
detalhado de suas causas e efeitos, sendo uma ferramenta de natureza essencialmente qualitativa. 

D) O fluxograma é uma representação sequencial das etapas de um processo, na qual são utilizados 
símbolos que indicam a natureza dos diferentes tipos de operações. 

 
 
 
 

“Conjunto de documentos produzidos e acumulados por uma entidade coletiva, pública ou privada, pessoa 
ou família, no desempenho de suas atividades, independentemente da natureza do suporte. ” 
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24 Os Poderes da Administração são ordenamentos jurídicos fixados com a finalidade de se buscar a 
preservação do interesse público, garantindo sua supremacia. Sobre esses poderes, é correto afirmar 
que: 

 

A) A prerrogativa de expedir atos normativos que visem a materialização do interesse público decorre 

do Poder Hierárquico da Administração. 

B) O Poder Discricionário permite à Administração exercer, com margem de liberdade, juízo de valor, 

observadas sua conveniência e oportunidade. 

C) O Poder Disciplinar permite à Administração aplicar sanções administrativas a seus agentes por 

descumprimento de obrigações, não sendo estendida a prerrogativa de aplicabilidade dessas 
sanções a particulares, ainda que contratados pela Administração; 

D) O Poder de Polícia não abrange o estabelecimento de limites à atividade econômica dos particulares. 
 
25 São atributos dos Atos Administrativos: 
 

A) Legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. 

B) Finalidade, transparência, autoeficácia e tempestividade. 

C) Singularidade, efetividade, moralidade e vinculação. 

D) Presunção de legitimidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade. 

 
26 A respeito da Ética no Serviço Público, é correto afirmar: 
 

A) Tratar mal uma pessoa que paga seus tributos direta ou indiretamente significa causar-lhe dano moral. 

B) A boa ética deve ser um pilar observado pelo servidor público no exercício de suas atribuições, 
admitindo-se flexibilização a essa regra apenas nos casos em que o interesse do particular for posto 
em risco. 

C) O servidor público deve responder por eventuais desvios de conduta apresentados no exercício do 

seu cargo, o que não se estende a atos praticados em sua vida privada que reflitam em seu trabalho. 

D) O conceito de deontologia não é aplicável ao estudo da ética no serviço público. 

 
27 A Lei nº 14.133/21, também conhecida como Nova Lei de Licitações, apresenta em sua redação 

importantes inovações a respeito do processo de contratação na Administração Pública. Sendo assim, as 
modalidades de licitação expressamente previstas nessa norma são constituídas por: 

 

A) Concorrência, tomada de preços, convite e pregão. 

B) Concorrência, concurso, leilão, pregão e diálogo competitivo. 

C) Concorrência, tomada de preços, convite, seleção simplificada e diálogo competitivo. 

D) Concorrência, pregão, leilão, dispensa e inexigibilidade. 

 
28 A respeito da fase de habilitação das licitações no âmbito da Lei nº 14.133/21, é correto afirmar: 
 

A) Será exigida dos licitantes declaração de que atendem aos requisitos de habilitação, e o declarante 

responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma de decreto a ser expedido pelo 
poder executivo. 

B) Serão exigidos documentos relativos à regularidade fiscal, em qualquer caso, somente em momento 
anterior ao julgamento das propostas, de todos os licitantes classificados no certame. 

C) Será dispensada a necessidade de apresentação, por parte do licitante, de declaração de que cumpre 
as reservas de cargos para pessoas com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, desde 
que mediante decisão fundamentada emitida pelo representante legal do órgão responsável pela 
contratação. 

D) Será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas pelo licitante vencedor, exceto 

quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento. 
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29 Um gestor público deseja realizar a contratação de serviços de engenharia para reformar um dos setores 

de sua unidade. Assim, consultou a Lei nº 14.133/21 para verificar as hipóteses legais de execução dessa 
empreitada. Ao analisar a Lei, identificou que o limite financeiro para que uma licitação seja dispensável, 
para o referido objeto, é: 

 

A) R$ 50.000,00. 

B) R$ 200.000,00. 

C) R$ 100.000,00. 

D) R$ 650.000,00. 
 
 
30 Para fins da Lei nº 14.133/21, é correto afirmar: 
 

A) Administração Pública é a administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios, inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito privado sob controle 
do poder público e as fundações por ele instituídas ou mantidas. 

B) Contratado é o indivíduo que, em virtude de eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer 
outra forma de investidura ou vínculo, exerce mandato, cargo, emprego ou função em pessoa jurídica 
integrante da Administração Pública. 

C) Credenciamento é seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo contratado. 

D) Compra é a modalidade de licitação para alienação de bens imóveis ou de bens móveis inservíveis 
ou legalmente apreendidos a quem oferecer o maior lance. 

 
 


