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Município de Bandeirante 

Estado de Santa Catarina 

Edital n° 04 de Processo Seletivo nº 001/2018 

 

 

TIPO DE PROVA: 01 

CADERNO DE PROVA 

CARGO: Auxiliar Administrativo 
 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________

INSTRUÇÕES: 

 

 Deixe sobre a carteira apenas o documento de 

identificação e a caneta esferográfica de tinta preta 

ou azul, feita de material transparente. 

 Preencha o CARTÃO DE 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: 

 

 Conferir no seu cartão resposta se o tipo de prova 

destacado, correspondente ao mesmo tipo de prova 

constante no caderno de prova que lhe foi entregue.  

 As provas de cada cargo serão identificadas pelos 

números 1, 2, 3 e 4 e é de responsabilidade do 

candidato a conferencia do tipo de prova constante 

no cartão resposta e no caderno de prova.  

 Segue demonstrado a forma correta de preencher o 

Cartão de Resposta: 

ATENÇÃO: 

 

 As marcações duplas, rasuradas ou marcadas 

diferente do modelo acima, ocasionará a anulação 

de 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.

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Se preferir, anote aqui suas respostas para posterior conferência: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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Questões de Conhecimento Específico 
 

01. De acordo com o Código Tributário Nacional, os tributos são impostos, taxas e: 

A) Contribuições pendentes. 

B) Contribuições inacessíveis.  

C) Multas.  

D) Contribuições de melhoria. 

 

02.  Assinale a alternativa incorreta. Segundo o Código Tributário Nacional, é vedado à União, aos 

Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

 I - Cobrar imposto sobre o patrimônio e a renda com base em lei posterior à data inicial do exercício 

financeiro a que corresponda; 

 II - Estabelecer limitações ao tráfego, no território nacional, de pessoas ou mercadorias, por meio 

de tributos interestaduais ou intermunicipais; 

 III - Cobrar imposto sobre o patrimônio, a renda ou os serviços uns dos outros.  

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos.  

B) Apenas os itens II e III estão corretos.  

C) Apenas os itens I e III estão corretos.  

D) Todos os itens estão corretos.  

 

03. É o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade 

estatal específica, relativa ao contribuinte. Trata-se do(a): 

A) Taxa privada.  

B) Contribuição especial.   

C) Imposto. 

D) Empréstimo compulsório.  

 

04. Responda (V) verdadeiro ou (F) falso e, em seguida, assinale a alternativa que contém a ordem 

correta das respostas, de cima para baixo. 

Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 

(__) - Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; 

(__) - Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 

formas de discriminação; 

(__) - Garantir o anacronismo nacional; 
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(__) - Construir uma sociedade livre, justa e solidária. 

A) V-V-F-V. 

B) V-V-V-F. 

C) V-F-V-F. 

D) F-V-F-V.  

 

05. De acordo com a Lei nº 8.666/93, analise o trecho abaixo e assinale a alternativa que completa 

corretamente a lacuna: 

“A ________________________ destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a 

seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional 

sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, 

da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da 

vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.” 

A) Doação.  

B) Emancipação.  

C) Concessão.  

D) Licitação. 

 

06. De acordo com a Seção II, das Definições, disposto na Lei nº 8.666/93, analise: 

 I – Compra: toda aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou 

parceladamente; 

II - Execução direta: a que é feita pelos órgãos e entidades da Administração, pelos próprios meios; 

 III - Seguro-Garantia: toda transferência de domínio de bens a terceiros. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos.  

B) Apenas os itens II e III estão corretos.  

C) Apenas os itens I e III estão corretos.  

D) Todos os itens estão corretos.  

 

07. “Adverte que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. 

Dessa forma, estabelece a interpretação que o administrador público obedeça estritamente ao que reza a 

lei, sem flexibilidade nem inovação com subjetividade.” 

O trecho acima refere-se ao:  

A) Princípio da Legalidade.  

B) Princípio da Fragmentariedade.  
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C) Princípio da Ofensividade.  

D) Princípio da Moralidade.  

 

08. Determina que a atividade administrativa tem que ter seu fim voltado para o atendimento do 

interesse público, advertindo que é vetado o atendimento a vontades pessoais ou favoritismo. Trata-se 

do Princípio da: 

A) Publicidade.  

B) Eficiência.  

C) Impessoalidade. 

D) Irretroatividade. 

 

09. Analise o trecho abaixo e assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna: 

“Para a prática do ato administrativo à ________________________ é a condição primeira de sua validade. 

Nenhum ato - discricionário ou vinculado - pode ser realizado validamente sem que o agente disponha de 

poder legal para praticá-lo.” 

A) Jurisprudência.  

B) Competência. 

C) Condenação.  

D) Emancipação.  

 

10. Assinale a alternativa incorreta. Os atos administrativos, como emanação do Poder Público, trazem 

em si certos atributos que os distinguem dos atos jurídicos privados e lhes emprestam características 

próprias e condições peculiares de atuação. Referimo-nos à presunção de: 

A) Imperatividade. 

B) Ilicitude. 

C) Auto-executoriedade. 

D) Legitimidade. 

 

11. Em relação ao Aviso e ofício, analise: 

 I - São modalidades de comunicação oficial completamente distintas;  

 II - A única diferença entre eles é que o aviso é expedido exclusivamente por Ministros de Estado, 

para autoridades de mesma hierarquia, ao passo que o ofício é expedido para e pelas demais autoridades; 

 III - Ambos têm como finalidade o tratamento de assuntos oficiais pelos órgãos da Administração 

Pública entre si e, no caso do ofício, também com particulares. 

Dos itens acima: 
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A) Apenas os itens I e II estão corretos.  

B) Apenas os itens II e III estão corretos.  

C) Apenas os itens I e III estão corretos.  

D) Todos os itens estão corretos.  

 

12. Em relação ao memorando, assinale a alternativa incorreta: 

A) Pode ter caráter meramente administrativo, ou ser empregado para a exposição de projetos, 

ideias, diretrizes, a serem adotados por determinado setor do serviço público. 

B) É a modalidade de comunicação entre unidades administrativas de um mesmo órgão, que podem 

estar hierarquicamente em mesmo nível ou em nível diferente. 

C) Trata-se, de uma forma de comunicação eminentemente externa. 

D) Sua característica principal é a agilidade. 

 

Questões de Língua Portuguesa 
 

INSTRUÇÕES: As questões de n° 13 a n° 17 dizem respeito ao TEXTO. Leia-o atentamente antes de 

respondê-las. 

 

TEXTO 

 

 

13. Assinale a alternativa que apresenta o termo retirado do Texto, devido à sua regência, é responsável 

por exigir a preposição sublinhada no trecho abaixo: 
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“Pessoas que dormem tarde e têm dificuldades para acordar de manhã têm risco maior de morrer de forma 

prematura...” (linhas 1 a 3) 

A) “risco” 

B) “maior”  

C) “morrer” 

D) “forma”  

 

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

“científica” (linha 6): 

A) Paroxítona. 

B) Também. 

C) Perdão. 

D) Solidão. 

 

15. “...dormem tarde (...)” (linha 1). Caso a pessoa utilizada para tratamento na frase acima retirada do 

Texto fosse alterada para a segunda pessoa do singular, mantendo-se o tempo e o modo verbal, sua 

reescrita correta seria: 

A) “...dormias tarde (...)”  

B) “...dormiste tarde (...)”  

C) “...dormes tarde (...)”  

D) “...dormiras tarde (...)”  

 

16. “Pessoas que dormem tarde e têm dificuldades para acordar de manhã...” (linhas 1 e 2). É correto 

afirmar que a partícula “que” destacada introduz uma:  

A) Oração subordinada adjetiva restritiva. 

B) Oração subordinada substantiva predicativa. 

C) Oração subordinada substantiva subjetiva. 

D) Oração subordinada substantiva objetiva direta. 

 

17. “Pessoas que dormem tarde e têm dificuldades para acordar de manhã...” (linhas 1 e 2). É correto 

afirmar que o termo destacado no trecho do Texto exerce função morfológica de: 

A) Conjunção integrante. 

B) Conjunção concessiva. 

C) Pronome relativo. 

D) Sujeito. 
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Questões de Conhecimentos Gerais 
 

18. São municípios que fazem fronteiras com o Município de Bandeirante - SC, exceto: 

A) Belmonte.  

B) Descanso.  

C) Alpestre. 

D) Paraíso.  

 

19. De acordo com a Lei Orgânica de Bandeirante - SC, analise: 

 I - O Poder Público estabelecerá restrições administrativas do uso de áreas para fins de proteção 

ambiental; 

 II - O Município promoverá e incentivará o turismo, como fator de desenvolvimento social e 

econômico; 

 III - A receita municipal constituir-se-á da arrecadação dos tributos e demais receitas municipais, 

bem como, das receitas de transferências Constitucionais da União e do Estado. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos.  

B) Apenas os itens II e III estão corretos.  

C) Apenas os itens I e III estão corretos.  

D) Todos os itens estão corretos.  

 

20. Analise o trecho abaixo e assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna: 

“O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste domingo (22/04/2018) que a crise nuclear 

na __________________________ "está longe de uma conclusão", moderando a receptividade ao anúncio de Kim 

Jong-un sobre a suspensão dos testes nucleares e de mísseis e desativação do local em que os trabalhos 

eram executados.” 

(Fonte adaptada: g1.com>acesso 23 de abril de 2018)  

A) Indonésia.  

B) Coreia do Sul. 

C) China.  

D) Coreia do Norte.  

 


