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 Estado de Santa Catarina 

Município de Princesa - SC 

Caderno de Provas 

Edital de Processo Seletivo nº 003/2017 

 

 

 

                                                                                                                          Prova: Conhecimento Especifico 

                                                                                                                                         Língua Portuguesa  

                                                                                                                                         Conhecimento Gerais 

 

Prova para provimento do cargo de 

“AUXILIAR ADMINISTRATIVO” 

 

 

TIPO DE PROVA: 01  

 

 

INSTRUÇÕES: 

 

• Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou 
azul, de material transparente. 

• Preencha o CARTÃO RESPOSTA, com as informações solicitadas. 
• Confira se sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 20 questões, numeradas 

de 1 a 20. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. 
• Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões. 
• Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. 
• A resposta certa deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTA. 

 
 
VOCÊ DEVE: 

 

• Verificar o TIPO DE SUA PROVA, descrito acima, e preencher o quadrado do CARTÃO DE 

RESPOSTA ao qual ela corresponder, conforme ao lado demonstrado. 

• Verificar, no caderno de provas qual é a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu e 

preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTA. 

• Forma correta de preencher o Tipo de Prova e o Cartão de Resposta:  

 

 

ATENÇÃO: 

 

• As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação de sua 

prova e/ou questões.  

• É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do CARTÃO DE RESPOSTA. 

• A prova terá duração de 02h30min, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do 

CARTÃO DE RESPOSTA. 

• A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.  

• Ao sair da sala, entregue o CARTÃO DE RESPOSTA ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local 

de aplicação das provas. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

01. Princípio que encontra fundamento constitucional no art. 5º, II, que assim prescreve: “ninguém 

será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. Trata-se do: 

A) Princípio da Impessoalidade. 

B) Princípio da Irretroatividade 

C) Princípio da Legalidade. 

D) Princípio da Anterioridade.  

 

02. Segundo a Lei no 4.320/64, analise o trecho e assinale a alternativa que completa corretamente a 

lacuna: 

__________________________________ é a receita derivada instituída pelas entidades de direito público, 

compreendendo os impostos, as taxas e contribuições nos termos da constituição e das leis vigentes em 

matéria financeira, destinando-se o seu produto ao custeio de atividades gerais ou especificas exercidas 

por essas entidades. 

A) Ofício.   

B) Multa.  

C) Pensão. 

D) Tributo. 

 

03. Segundo o Sistema Tributário Nacional, analise os itens a seguir: 

I - Os tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria; 

II - Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer 

atividade estatal específica, relativa ao contribuinte; 

III - A anistia, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada caso, por despacho da 

autoridade administrativa, em requerimento com a qual o interessado faça prova do preenchimento 

das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos.  

B) Apenas os itens II e III estão corretos.  

C) Apenas o item I e III está correto.  

D) Todos os itens estão corretos. 

 

04. Os Atos Administrativos são atos praticados pelo Poder Público sob o amparo do direito privado. 

São requisitos do Ato Administrativo, exceto: 

A) Motivo. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%204.320-1964?OpenDocument
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B) Objeto.  

C) Informalidade.    

D) Finalidade.   

 

05. Este princípio está diretamente relacionado com os próprios atos dos cidadãos comuns em seu 

convívio com a comunidade, ligando-se à moral e à ética administrativa, estando esta última sempre 

presente na vida do administrador público, sendo mais rigorosa que a ética comum. Ele impõe a 

administração não apenas uma atuação legal, mas também moral, pautada na ética, honestidade, 

lealdade, boa-fé. 

O texto acima faz referência ao: 

A) Princípio da Eficiência. 

B) Princípio da Participação.  

C) Princípio da Moralidade.  

D) Princípio da Lealdade. 

 

06. Segundo a Lei no 4.320/64, a receita classificar-se-á nas seguintes categorias econômicas: 

A) Receitas Correntes e Receitas Decorrentes.  

B) Receitas de Capital e Receitas Privadas.  

C) Receitas Privadas e Receitas Públicas.  

D) Receitas Correntes e Receitas de Capital.   

 

07. Analise os itens em relação as espécies dos atos administrativos.  

I - Atos negociais: a Administração certifica ou atesta um fato sem vincular ao seu conteúdo; 

II - Atos ordinatórios visa disciplinar o funcionamento da Administração e a conduta de seus agentes; 

III - Atos normativos: emanam atos gerais e abstratos visando correta aplicação da lei. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos.  

B) Apenas os itens II e III estão corretos.  

C) Apenas o item I e III está correto.  

D) Todos os itens estão corretos. 

 

08. Há três tipos de expedientes que se diferenciam antes pela finalidade do que pela forma: o ofício, 

o aviso e o: 

A) Ficho.  

B) Fax.  

C) Memorando.  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%204.320-1964?OpenDocument
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D) Fecho. 

 

09. Responda (V) para verdadeiro e (F) para falso. O projeto de ato normativo é estruturado em três 

partes básicas: 

 (__) A parte preliminar, com a epígrafe, a ementa, o preâmbulo, o enunciado do objeto e a indicação do 

âmbito de aplicação das disposições normativas; 

 (__) A parte normativa, com as normas que regulam o objeto definido na parte preliminar; 

 (__) A parte final, com as disposições sobre medidas necessárias à implementação das normas 

constantes da parte normativa, as disposições transitórias, se for o caso, a cláusula de vigência e a 

cláusula de revogação, quando couber. 

A) V - V - F. 

B) V - F - V. 

C) V - V - V. 

D) F - V - V. 

 

10. É ato normativo com força de lei que pode ser editado pelo Presidente da República em caso de 

relevância e urgência. Tal medida deve ser submetida de imediato à deliberação do Congresso 

Nacional. Trata-se da: 

A) Medida Definitiva.  

B) Inclusão Provisória.  

C) Emancipação. 

D) Medida Provisória. 

 

11. O emprego dos pronomes de tratamento obedece à secular tradição. São de uso consagrado, e 

devemos usar Vossa Excelência, para as seguintes autoridade, exceto: 

A) Embaixadores. 

B) Delegados civis. 

C) Ministros de Estado. 

D) Presidente da República. 

 

12. É uma representação feita em gráficos para definir de forma hierárquica a organização de uma 

instituição qualquer; um negócio ou uma empresa. A finalidade é definir com perfeita ordem a função 

que desempenha cada um na organização definidas por postos em forma de pirâmide de acordo com 

o grau de competência. Trata-se do: 

A) Algoritmo.  

B) Fluxograma.  
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C) Código.  

D) Organograma. 

 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

(Texto) 

 

 

13. Sobre a charge, é correto afirmar: 

A) Os pais dos adolescentes estão cada vez mais à procura de escolas para seus filhos, desta 

forma, as escolas seguem lotadas. 

B) A professora dará nota zero para todos os alunos, pois neste dia ninguém compareceu à aula. 

C) A educação no Brasil está cada vez mais precária, desta forma, há uma maior procura por 

educação de qualidade. 

D) O trabalho proposto pela professora aos alunos era sobre “evasão escolar”, ao mesmo passo 

que, aparentemente, nenhum aluno se fazia presente à aula, tornando real a problemática do 

assunto proposto.  

 

14. “... evasão escolar (...)”. Assinale a alternativa que melhor representa o significado da palavra 

sublinhada: 
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A) Processo de retirada. 

B) Inclusão social. 

C) Apoio moral. 

D) Socialização. 

 

15. Assinale a alternativa que é acentuada pela mesma regra gramatical de acentuação da palavra 

“ninguém” no diálogo: 

A) Saúde. 

B) Hífen. 

C) Cânon. 

D) Também. 

 

16. Com base nas normas de concordância verbal da língua portuguesa, todas as alternativas estão 

corretas, EXCETO: 

A) O homem fora um dos que não resistira a tal sortilégio.  

B) Os Estados Unidos, então, por sua vez, tenta uma demonstração espetacular. 

C) Eram quase oito horas da noite quando ele chegou. 

D) A maior parte deles já não vai à igreja. 

 

17. “Bem... Já que ninguém fez o trabalho sobre evasão escolar (...)”. Na frase, assinale a alternativa 

que corresponda corretamente a um pronome: 

A) “que”. 

B) “ninguém”. 

C) “trabalho”. 

D) “evasão”. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO GERAIS 

 

18. Complete corretamente a lacuna da notícia abaixo: 

Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), em Porto Alegre, decidiu em julgamento na terça-feira 

(24 de outubro de 2017) manter os beach clubs de Jurerê Internacional, localizados em _____________ - SC, 

mas determinou que sejam demolidas todas as estruturas que não estiverem em acordo com o TAC 

Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) feito com Ministério Público Federal (MPF) em 2005.  

(fonte: g1.globo.com >acesso em 26 de outubro de 2017) 

A) Itapema. 

B) Bombinhas. 
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C) Balneário Camboriú. 

D) Florianópolis. 

 

19. Assinale a alternativa correta em relação à Guerra fria.  

A) Guerra entre Estados Unidos e Canadá onde as batalhas ocorreram no inverno.  

B) Guerra ocorrida na década de 2016, entre EUA e Coreia do Norte, em que ocorreu uso de 

armas nucleares. 

C) Disputa ideológica entre os Estados Unidos (capitalismo) e a URSS (socialismo), sem embate 

militar direto entre os dois países. 

D) Disputa ideológica entre Alemanha e Inglaterra, durante a Primeira Guerra Mundial. 

 

20. Segundo a Lei Orgânica de Princesa - Santa Catarina, analise os itens a seguir. 

I - Constituem bens do Município todas as coisas móveis e imóveis, direitos e ações que a qualquer título 

pertençam ou venham a pertencer; 

II - O Prefeito será julgado, pela prática de crime comum e de responsabilidade, perante o Tribunal de 

Justiça do Estado; 

III - A competência dos Secretários Municipais abrangerá todo o território do Município nos assuntos 

pertinentes as respectivas secretarias. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos.  

B) Apenas os itens II e III estão corretos.  

C) Apenas o item I e III está correto.  

D) Todos os itens estão corretos. 

 


