
 

 

 
 

 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IVAÍ 
CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 001/2018 - DATA: 25/03/2018 

PERÍODO DA PROVA: TARDE 

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
 

 
LEIA AS INTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE REALIZAR A PROVA 

 

1. Você vai receber do fiscal os materiais abaixo: 
� Um CADERNO DE PROVA com 30 questões objetivas sem repetição ou falha. Caso haja algum 

erro de impressão favor comunicar ao fiscal de sala para fazer a troca do CADERNO DE PROVA. 
� Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas da prova objetiva. Cuidado para não rasurar o 

código de barras do mesmo. 
� Para a realização da prova objetiva, use apenas o material mencionado acima e em hipótese 

alguma, papéis para rascunho. 
2. Verifique se o material recebido está completo. Verifique se seus dados pessoais conferem com aqueles 

apresentados no CARTÃO-RESPOSTA, caso haja alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal de 
sala para efetuar a correção em Ata. 

3. Após a conferência de seus dados pessoais, você deverá assinar o seu nome completo, no espaço próprio 
do CARTÃO-RESPOSTA utilizando caneta esferográfica de tinta de cor azul ou preta. 

4. Preencha o seu número de inscrição e assine no espaço abaixo indicado neste CADERNO DE PROVA. 
5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras, correspondentes às respostas de sua opção, deve ser 

feita com o preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim.  

EXEMPLO:   
6. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou manchar, pois este é 

personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído. 
7. Não será permitido o uso de borracha ou corretivo de qualquer espécie no CARTÃO-RESPOSTA, bem 

como qualquer outro tipo de rasura. Alternativas rasuradas serão anuladas automaticamente pelo 
sistema de correção. 

8. Para cada uma das questões são apresentadas 04 (quatro) alternativas, classificadas com as letras (a), 
(b), (c), e (d); somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você deve assinalar apenas 
uma alternativa para cada questão; a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo 
que uma das respostas esteja correta. 

9. As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado. 
10. Nenhum fiscal está autorizado a emitir opinião, nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da 

Prova Objetiva. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir a este respeito. 
11. Reserve um tempo hábil antes do final do tempo de prova para transcrever as alternativas para o seu 

CARTÃO-RESPOSTA. 
12. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE PROVA não serão levados em conta. 
13. Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal de Sala, obrigatoriamente o CARTÃO-RESPOSTA 

devidamente assinado e preenchido. Entregue também ao Fiscal de sala o CADERNO DE PROVA. O 
mesmo não poderá ser levado pelo candidato, deve ser guardado e lacrado em envelope específico. 

14. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA É DE 03horas. 
15. Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova após decorrida 1 (uma) 

hora de seu início. 
BOA PROVA! 

 
 
IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

INSCRIÇÃO NOME COMPLETO 
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Conselhos durante um terremoto 

                                                       Affonso 
Romano de Sant’Anna 
 
           A ruína nos dá lições de vida. 
           Desabam prédios no centro da 
cidade do México num estrondoso 
terremoto. Racham pias, os espelhos se 
partem, água escura irrompe das paredes e 
tudo começa a afundar. Na rua os carros 
balançam igual gelatina, começa uma 
chuva apocalíptica de vidros e depois 
tijolos, ferro e pó, até que a morte se 
esconda sob os escombros.  
           Mas __ todo instante nos chegam 
notícias de que bebês sobreviveram seis 
dias sob os destroços, casais resistiram sob 
os entulhos e outros, apesar de 
desabarem inteiramente com os edifícios, 
chegaram ao solo intactos. 
           Então é lícito pensar que, embora 
muitos pereçam, a ruína nos dá lições de 
vida. Pois desabam os casamentos, os 
negócios, a saúde e os regimes, mas não 
se sabe onde nem _______milagre surgem 
forças, propiciando o resgate e nos livrando 
do total aniquilamento. 
          Todos já estivemos e estaremos em 
algum terremoto. Um terremoto é onde a 
paisagem nos trai. Um terremoto é 
quando se quebrou a solidariedade entre o 
seu ponto de vista e as coisas. Um 
terremoto não é só quando o caos 
demoniacamente toma conta do cosmos. 
Um terremoto, eu lhes digo o que é: é a 
hora da traição da natureza. Ou da traição 
também dos homens, se quiserem. Um 
terremoto, minha amiga, é quando, como 
agora, você está se separando. Você me 
diz de soslaio, querendo-não-querendo 
conversar, você vai me dizendo que seu 
casamento está desmoronando. Você está 
________ da pele, com a voz meio 
sepultada lançando um grito de socorro, e 
aqui com a equipe de salvamento posso lhe 
lançar a frase: a ruína nos dá lições de 
vida. 
          Terremoto é a hora da traição do 
amigo, que invejoso concorre como inimigo 
e lança fel ___ a amizade era mel, e 
envenena __ rima de seus dias sendo Caim 
em vez de Abel.  

           Por isso, há que afixar conselhos 
sobre __ hora do terremoto. Como nos 
abrigos antiatômicos, nas indústrias do 
perigo, há que adiantar as medidas a serem 
tomadas quando o terremoto vier. Daí o 
primeiro conselho é: não entre em pânico 
acima do tolerável. Lembre que todo 
terremoto é passageiro. Porque este é o 
sortilégio dos terremotos: nenhum 
terremoto é permanente, embora muitos e 
tanta coisa nele pereçam para sempre. 
Mesmo os mais profundos e autênticos 
cataclismos não duram mais que 
pouquíssimos, embora diabólicos, 
segundos. 
          Outro conselho: embora rápido e 
fulminante, nada garante que ele não torne 
a se repetir. Há que estar atento também 
para o fato de que esse movimento é 
interior e exterior.  O que desabou por cima 
não é tudo. É sintoma apenas do que se 
moveu por baixo. Um terremoto autêntico 
vem mesmo de camadas profundas e a 
superfície só vai acalmar quando as 
camadas geológicas lá dentro se ajeitarem 
de novo. 
          Sobretudo, depois do terremoto ___ 
que aprender com as ruínas. Porque os 
engenheiros que me perdoem, mas a ruína 
é fundamental. É a hora do retorno. E se 
vocês me permitissem discretamente citar 
Heidegger, com ele eu diria que a ruína só 
é negativa para aquele que não entende a 
necessidade de demolição. Pois a tarefa do 
indivíduo é refazer-se a partir de suas 
ruínas. Temos mais é que catar os cacos 
do caos, catar os cacos da casa, catar os 
cacos do país. Depois da demolição 
poderemos nos erguer na luminosidade do 
ser. Ruína, neste sentido, não é 
decadência. Ao contrário: é a hipótese de 
soerguimento. 
         As ruínas do presente nos ensinam 
que um terremoto é quando não há mais o 
centro das coisas. E o México foi o centro, 
o centro do centro - a capital, que foi 
arrasada. Mas aprendendo com a ruína, ali 
já nos prometem o verde. Já tracejam 
planos de jardim ___ as crianças e as flores 
povoarão o amanhã.  
         Amigo, amiga, terremotos ocorrem 
sempre e muitos aí perecem. Mas a função 
do sobrevivente é sobreviver reconstruindo. 
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         A ruína, além da morte, nos dá lições 
de vida. 
 
01) Assinale a alternativa que completa 
corretamente as lacunas do texto, na 
ordem em que aparecem: 
a)  a, por que, embaixo, onde, a, a, há, 
onde. 
b)  à, porque, em baixo, aonde, a, a, à, 
onde. 
c)  a, porque, em baixo, aonde, à, à, há, 
aonde. 
d)  à, por que, embaixo, onde, à, a, a, 
aonde. 
 
02) Assinale a afirmação incorreta: 
a)  A partir dos momentos difíceis, o 
homem pode reconstruir sua vida. 
b)  O autor, ao recorrer a um fato real 
ocorrido no México, aproveita para discutir 
também questões existenciais e filosóficas 
do ser humano. 
c)  O autor faz referência a um texto que 
narra a história de dois irmãos. 
d)  Devemos seguir rigorosamente os 
conselhos para que não sejamos vítimas de 
terremotos, como o ocorrido no México. 
 
03) Em todas as alternativas o 
significado das palavras destacadas 
está adequado ao texto, exceto em:   
a)  “...inteiramente com os edifícios, 
chegaram ao solo intactos.” (= ILESOS). 
b)  “Então é lícito pensar que, embora 
muitos pereçam...” (= VÁLIDO).        
c)  “...este é o sortilégio dos 
terremotos...” (= CASTIGO). 
d)  “...embora muitos e tanta coisa nele 
pereçam para sempre...”  (= ACABAM). 
 
04) Assinale a alternativa em que o 
trecho retirado do texto não apresenta 
sentido conotativo: 
a)  “Pois desabam os casamentos, os 
negócios, a saúde e os regimes...” 
b)  “Um terremoto autêntico vem mesmo 
de camadas profundas e a superfície...” 
c)  “...com a voz meio sepultada 
lançando um grito de socorro...” 
d)  “Temos mais é que catar os cacos 
do caos, catar os cacos da casa...” 
 

05) Marque a alternativa em que a 
palavra destacada está grafada 
corretamente, de acordo com o 
significado expresso pelo contexto geral 
da frase: 
a)  O barco emergiu rapidamente após 
o acidente em alto-mar.  
b)  Fiz tanto esforço físico que estou 
lasso. 
c)  A vultuosa quantia roubada pelos 
ladrões ainda não foi recuperada. 
d)  Hoje fui ao supermercado e agora a 
dispensa está repleta de mantimentos. 
 
06) Assinale a alternativa que não 
apresenta um conectivo lógico: 
a) E. 
b) Ou. 
c) Não. 
d) Par. 
 
07) Em uma prova cuja nota máxima era 
100, Paula, Abel e Bruno tiraram juntos 
228 pontos. A nota de Bruno era maior 
que a de Paula em 44 pontos, já a nota 
de Abel ultrapassava a metade da nota 
de Bruno em 22 pontos. Quantos pontos 
Paula e Abel tiraram juntos? 
a) 128 pontos.  
b) 138 pontos. 
c) 145 pontos. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
08) A tabela verdade de uma proposição 
do tipo P(p, q, r, s) possui quantas 
linhas? 
a) 16. 
b) 17. 
c) 18. 
d) Essa informação é impossível de ser 
dada sem os valores lógicos de p, q, r e s.  
 
09) Determine o valor lógico da sentença 
“ 5²=25 ou 3 é par”: 
a) É uma negação. 
b) É uma proposição composta. 
c) É verdade. 
d) É falsidade.  
 
10) Uma reta passa, necessariamente, 
por 2 pontos distintos e, por sua vez, 
esses dois pontos são ligados por uma 
única reta. Desenhando em uma folha 10 
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pontos distintos, qual o número máximo 
de retas que podem ser formadas 
ligando-os? 
a) 45 retas. 
b) 55 retas. 
c) 60 retas. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
11) Até pouco tempo, antes de tomar 
posse como Ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF), Alexandre de 
Moraes, era filiado a qual Partido 
Político? 
a) DEM. 
b) PMDB. 
c) PSDB. 
d) PT. 
 
12) Estado do nordeste brasileiro 
conhecido como a “Terra dos 
Marechais”, por ser o berço de 
nascimento de Deodoro da Fonseca e 
Floriano Peixoto, é o local onde 
Fernando Collor de Mello iniciou sua 
carreira política e atualmente o 
representa no Senado Federal: 
a) Alagoas. 
b) Maranhão. 
c) Pernambuco. 
d) Sergipe. 
 
13) Nossa Constituição Federal 
completará 30 anos em outubro, quando 
de sua promulgação mais um Estado foi 
criado em nosso país. Que Estado fará 
aniversário juntamente com nossa Carga 
Magna? 
a) Amapá. 
b) Rondônia. 
c) Roraima. 
d) Tocantins. 
 
14) O verbo “malufar” não existe 
oficialmente, porém foi incorporado ao 
nosso vocabulário para designar fatos 
políticos escusos. Quando da expedição 
da ordem de prisão de Paulo Maluf, o 
Ministro Edson Fachin determinou 
também a perda de seu mandato 
político. Que cargo Maluf ocupava 
quando de sua prisão no final do ano 
passado? 
a) Deputado Estadual em São Paulo. 

b) Deputado Federal por São Paulo. 
c) Governador de São Paulo. 
d) Senador por São Paulo. 
 
15) A Lei de Responsabilidade Fiscal tem 
como foco a prevenção de 
desequilíbrios financeiros dos Entes 
públicos, através do controle de gastos 
e do Endividamento. Assinale a 
alternativa que apresenta corretamente o 
percentual máximo da Receita Corrente 
Líquida que pode ser utilizado pelos 
Municípios para as despesas de pessoal: 
a)  50%, sendo 42% para o Poder 
Executivo. 
b)  50%, sendo 45% para o Poder 
Executivo. 
c)  60%, sendo 54% para o Poder 
Executivo. 
d)  60%, sendo 56% para o Poder 
Executivo. 
 
16) Nos casos específicos previstos na 
Lei de Responsabilidade Fiscal, os Entes 
públicos podem obter operações de 
crédito por antecipação da receita 
orçamentária. De acordo com a referida 
legislação, a taxa de juros da operação 
deverá ser prefixada ou indexada à: 
a)  Taxa básica financeira. 
b)  Taxa de remuneração da caderneta 
de poupança. 
c)  Taxa de inflação do período. 
d)  Taxa de financiamento habitacional. 
 
17) A Constituição Federal do Brasil 
determina que os servidores públicos de 
cargos efetivos deverão ser previamente 
aprovados em concurso de provas ou 
provas e títulos. Após a sua nomeação, 
serão, periodicamente avaliados, para 
que obtenham a estabilidade. Após 
adquirida a estabilidade, o servidor 
público somente perderá o cargo em 
virtude de: 
a)  Abertura de inquérito criminal. 
b)  Suspensão dos direitos políticos. 
c)  Processo administrativo em que lhe 
seja assegurada ampla defesa. 
d)  Possuir débitos tributários inscritos 
em dívida ativa junto ao Ente público. 
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18) A Constituição do Brasil consagra 
direitos sociais que são inerentes a 
todos os trabalhadores urbanos e rurais, 
como forma de proteção da relação de 
trabalho. Assinale a única alternativa 
que apresenta corretamente um direito 
social previsto na Constituição Federal 
do Brasil: 
a)  Gozo de férias anuais remuneradas 
com, pelo menos, um terço a mais do que o 
salário normal. 
b)  Remuneração do serviço 
extraordinário superior, no mínimo, em cem 
por cento a do normal. 
c)  Repouso semanal remunerado, 
obrigatoriamente aos domingos. 
d)  Remuneração do trabalho diurno 
superior ao noturno. 
 
19) Todos os atos da Administração 
Pública devem ser pautados pelos 
princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade 
e eficiência, visando sempre o interesse 
coletivo e o bem-estar social. Analise as 
afirmativas abaixo que tratam das 
normas constitucionais que versam 
sobre a Administração Pública: 
I - A fiscalização orçamentária e 
patrimonial dos Municípios será 
realizado pela Câmara Municipal com 
auxílio do Tribunal de Contas. 
II - É permitida a acumulação 
remunerada de um cargo publico técnico 
com cargo público de professor. 
III - A aposentadoria com proventos 
integrais exige idade mínima de 
sessenta anos para homens e cinquenta 
e cinco para mulheres, ressalvadas as 
aposentadorias especiais. 
Estão corretas as alternativas: 
a)  Somente I e II. 
b)  Somente I e III. 
c)  Somente II e III. 
d)  I, II e III. 
 
20) O servidor ocupante do cargo de 
Auxiliar Administrativo da Prefeitura 
Municipal foi designado para a função de 
chefe de um departamento e, nesta 
condição, está elaborando um Ofício 
para enviar ao Poder Judiciário. Assinale 
a alternativa que apresenta o 

fechamento adequado para o caso, 
sabendo que não há relação de 
hierarquia entre o remetente e o 
destinatário: 
a)  Cordialmente. 
b)  Atenciosamente. 
c)  Peço reconsideração. 
d)  Aguardo vosso retorno. 
 
21) Os documentos oficiais devem ser 
utilizados segundo o propósito a que se 
destinam, respeitando a forma a ser 
adotada para cada caso. Analise as 
afirmativas abaixo que tratam de 
situações em que foram editados 
documentos oficiais: 
I - O decreto pode ser emanado pelos 
Secretários Municipais para disciplinar o 
funcionamento dos órgãos que estão 
sob sua responsabilidade. 
II - Os processos internos de um Ente 
público devem ter como origem o 
documento oficial denominado 
Memorando quando a tramitação seja 
exclusivamente interna. 
III - Portaria pode ser publicada para 
nomeação de servidores públicos 
aprovados em concurso público. 
Estão corretas as alternativas: 
a)  Somente I e II. 
b)  Somente I e III. 
c)  Somente II e III. 
d)  I, II e III. 
 
22) Segundo a Lei Orgânica Municipal, 
caso o Prefeito considere um projeto de 
lei inconstitucional, ilegal ou contrário 
ao interesse público, terá o prazo de 
quinze dias úteis para: 
a)  Revogar totalmente o projeto. 
b)  Ratificar, total ou parcialmente o 
projeto. 
c)  Convalidar parcialmente o projeto. 
d)  Vetar, parcial ou totalmente o projeto. 
 
23) No processo administrativo, a única 
forma de alteração de legislação que 
exige aprovação, em dois turnos, de, no 
mínimo, dois terços dos membros do 
Poder Legislativo é denominado: 
a)  Alteração de lei complementar. 
b)  Emenda à lei orgânica. 
c)  Mudança de resolução legislativa. 
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d)  Consolidação de Código Municipal. 
 
24) O Município de Ivaí aplicará 
anualmente na manutenção e 
desenvolvimento do ensino, do total da 
sua receita de impostos e transferências, 
o percentual mínimo de: 
a)  Dez por cento. 
b)  Quinze por cento. 
c)  Vinte por cento. 
d)  Vinte e cinco por cento. 
 
25) Assinale a única alternativa que não 
apresenta um imposto de competência 
do Município de Ivaí, segundo a Lei 
Orgânica Municipal: 
a)  Imposto sobre propriedade predial e 
territorial urbana. 
b)  Imposto sobre serviços de qualquer 
natureza. 
c)  Imposto sobre propriedade territorial 
rural. 
d)  Imposto sobre transmissão, inter 
vivos, a qualquer título, de bens imóveis. 
 
26) Os servidores públicos das áreas 
administrativas, incluindo o Auxiliar 
Administrativo da Prefeitura Municipal, 
podem realizar o atendimento ao público 
como forma de realização de suas 
funções, interagindo diretamente com a 
população local. Sobre este tema, 
assinale a alternativa que apresenta 
característica(s) inadmissível(is) na 
realização do atendimento ao público: 
a)  Morosidade e imperícia. 
b)  Agilidade e conclusividade. 
c)  Postura adequada. 
d)  Conhecimento sobre a legislação. 
 
27) As pessoas possuem perfis e 
personalidade diferente uma das outras, 
podendo desencadear algum conflito no 
ambiente de trabalho. No caso de 
ocorrência de um conflito com um 
colega de trabalho, a forma correta de 
agir será: 
a)  Inflamar ainda mais a situação como 
forma de sobrepor seu entendimento sobre 
os demais. 
b)  Demonstrar seu ponto de vista e 
refletir sobre os demais apresentados, 
buscando um meio termo. 

c)  Aumentar o tom de voz para acuar 
os demais colegas que divergem do seu 
pensamento. 
d)  Utilizar expressões que denigrem a 
imagem dos demais colegas no momento 
da discussão. 
 
28) A entrega de documentos para um 
órgão público deve ocorrer através do 
setor de protocolo, onde o cidadão 
apresenta seu requerimento e 
informações pertinentes para a análise 
do caso. Quando um cidadão protocola 
um requerimento junto ao Poder público, 
pode-se afirmar que: 
a)  Ele terá assegurado o direito ao 
objeto pretendido. 
b)  Foram anexados todos os 
documentos necessários para o pedido. 
c)  No caso de impugnação, serão 
baixadas eventuais cobranças contra o 
cidadão. 
d)  Fica comprovada a data e o órgão 
onde os documentos foram apresentados. 
 
29) Para fins de arquivamento, o 
conjunto de documentos estreitamente 
vinculados aos objetivos imediatos para 
os quais foram produzidos ou recebidos 
no cumprimento de atividades-meio e 
atividades-fim e que se conservam junto 
aos órgãos produtores em razão de sua 
vigência e frequência com que são por 
eles consultados, recebe o nome de: 
a)  Correntes. 
b)  Fixos. 
c)  Provisórios. 
d) Obsoletos. 
 
30) Assinale a alternativa que apresenta 
a denominação do programa (software) 
visual e gráfico, utilizado principalmente 
para criar, exibir e apresentar 
apresentações de slides, combinando 
texto, formas, imagens, gráficos, 
animações, vídeos e outros recursos: 
a)  Excel. 
b)  Power point. 
c)  Firewall. 
d)  Media player.  
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CORTE AQUI ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Prezado(a) Candidato(a), anote suas respostas abaixo e destaque na linha pontilhada! 

 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 
               
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
               

 
 


