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INSTRUÇÕES 

- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 

- Verifique se este caderno de provas contém 40 questões, numeradas de 01 a 40. Caso contrário, 

solicite ao fiscal da sala outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.  

- Para cada questão existe apenas UMA resposta correta.  

- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta que julgar correta.  

- Essa resposta deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTAS que você recebeu.  

 

VOCÊ DEVE 

- Procurar, no CARTÃO DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.  

- Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu.  

- Preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme o exemplo:  

 

ATENÇÃO 

- Marque as respostas com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, no CARTÃO DE 

RESPOSTAS. 

- Marque apenas uma letra para cada questão no CARTÃO DE RESPOSTAS. Mais de uma letra 

assinalada implicará anulação da questão, bem como marcações feitas em desacordo com o 

exemplo:     .  

- Não haverá substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS por erro de preenchimento ou por rasuras 

feitas pelo candidato. 

- Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de 

livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não) durante a realização da prova. O não 

cumprimento dessas exigências implicará na exclusão do candidato do concurso. 

- Em hipótese alguma o candidato poderá sair da sala com qualquer material referente à prova. Só 

será permitido ao candidato entregar sua prova depois de transcorrido o tempo de 01 (uma) hora do 

início da mesma. 

- Você terá 03 (três) horas para responder a todas as questões e preencher o CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  

- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver este caderno e seu CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  
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Língua Portuguesa 

 

O caminhão à prova de greve 

 

A greve dos caminhoneiros jogou na cara de todos o quanto somos dependentes de 

combustíveis fósseis, seja na escala micro, com a escassez de gás de cozinha e o alface a preço de 

picanha, quanto na escala macro, já que a paralisação deve afetar o PIB de maneira significativa. O 

cenário seria outro, no entanto, numa realidade em que os caminhões fossem elétricos. 

[...] se você acompanha o noticiário de tecnologia sabe que isso pode virar realidade em 

relativamente pouco tempo: a Tesla, montadora de Elon Musk, apresentou um modelo que parece 

viável. Trata-se de um veículo sem nome (a Tesla chama-o apenas de “carreta”; “semi” em inglês). 

Mas como seria rodar com um caminhão elétrico no Brasil? Para começar, sairia mais barato para o 

caminhoneiro. Um caminhão típico faz 3 km por litro de diesel. Como o Diesel custa, em média, R$ 

3,60 (antes da redução prometida pelo governo), o sujeito gasta quase R$ 1,2 mil a cada mil 

quilômetros. De acordo com a Tesla, o caminhão elétrico deles consome 1,25 kWh por quilômetro. 

No Brasil, 1,25 kWh custa mais ou menos R$ 0,75. Colocando isso em termos estradeiros, temos 

R$ 750 a cada mil quilômetros. Ou seja: uma economia de 40% – maior até do que (a irreal) 

redução de 30% no preço do diesel, que os grevistas estavam pedindo no começo.      

O calcanhar de Aquiles da máquina é o tempo de reabastecimento. As baterias têm 

autonomia para 800 km e enchê-las numa tomada comum levaria dias. A Tesla, porém, desenvolveu 

tomadas de alta potência para recargas rápidas e começou a distribuí-las pelo território dos EUA. 

Com elas, dá para encher a bateria em poucas horas. Ainda assim parece muito. E é muito, já que 

bastam alguns minutos para encher o tanque de um caminhão. Mas existe um pulo do gato aí. 

Bateria de lítio é bateria de lítio em qualquer canto, seja num caminhão elétrico, seja no seu celular. 

Seu celular enche até uns 80% bem rápido. O que demora mesmo é dos 80% até os 100%. Num 

veículo elétrico é a mesma coisa. A recarga até os 80% num Supercharger leva só meia-hora e 

garante razoáveis 640 km de autonomia. Convenhamos: se o motorista usar as paradas para 

reabastecimento para fazer suas refeições, isso equivale a um tempo de recarga igual a zero. Nada 

mais do que zero. [...] 

O modelo ainda não chegou às lojas. A previsão é de que o Semi comece a ser entregue a 

partir do ano que vem – mas, vale dizer: Musk não é muito bom com prazos, então talvez seus 

compradores só vejam o caminhão meses, ou até anos depois da data estimada. [...] 

https://veja.abril.com.br/economia/greve-de-caminhoneiro-afeta-distribuicao-de-botijao-de-gas/
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-05/guardia-greve-dos-caminhoneiros-pode-ter-impacto-relevante-no-pib
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Mas ele traz outra vantagem econômica em relação aos modelos à diesel, além de não usar 

diesel: motores elétricos têm poucas partes móveis. Com isso, exigem menos manutenção – o que, 

de acordo com  a Tesla compensaria o preço elevado. Os freios também tendem a durar mais, já que 

o freio-motor de qualquer veículo elétrico é tão poderoso que praticamente dispensa o uso das 

pastilhas. [...] 

De resto, o caminhão da Tesla acelera que nem o demônio, como todo veículo elétrico. Tudo 

graças ao chamado “torque instantâneo”, que entrega toda a potência num piscar de olhos, sem 

necessidade de troca de marchas nem nada. Descarregado, ele faz de zero a 100 km/h em 5 

segundos [...] 

Revista Superinteressante  

Por Felipe Germano - 30 maio 2018. (Acesso em 05/jun e adaptado especialmente para essa prova) 

 

01. O objetivo do texto é: 

A) Criticar a greve dos caminhoneiros. 

B) Fazer propaganda de um veículo – caminhão - da Tesla. 

C) Apresentar as vantagens de um caminhão elétrico. 

D) Mostrar a dependência dos combustíveis fósseis e uma alternativa de transporte elétrico. 

 

02. Segundo o texto, é correto o que se afirma em: 

A) A dependência de combustíveis fósseis, na escala micro, afeta mais do que na escala macro. 

B) A Tesla acelera a produção do veículo elétrico para entrega já no ano que vem. 

C) O veículo elétrico da Tesla, no Brasil, permitiria uma economia equivalente a um corte de 40% 

no preço do diesel.  

D) Além da economia em combustível, o calcanhar de Aquiles do veículo é o tempo de 

abastecimento. 

 

03. O texto, O caminhão à prova de greve, classifica-se como: 

A) Um artigo de opinião. 

B) Uma crônica. 

C) Uma reportagem. 

D) Uma notícia. 

 

04. Na construção do texto, o autor fez uso de sentido conotativo (figuras de linguagem). Leia os 

enunciados abaixo:  

I. O caminhão da Tesla acelera que nem o demônio, como todo veículo elétrico. 

https://super.abril.com.br/autor/felipe-germano
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II. A Tesla apresentou um veículo sem nome (chama-o apenas de “carreta”; “semi” em inglês). 

III. O calcanhar de Aquiles da máquina é o tempo de reabastecimento. 

Assinale a alternativa correta: 

A) As frases I e II foram empregadas no sentido conotativo. 

B) As frases I e III foram empregadas no sentido conotativo. 

C) Todas as frases foram empregadas no sentido conotativo. 

D) Apenas a frase III foi usada no sentido conotativo. 

 

05. “As baterias têm autonomia para 800 km e enchê-las numa tomada comum levaria dias. A 

Tesla, porém, desenvolveu tomadas de alta potência para recargas rápidas e começou a distribuí-las 

pelo território dos EUA. Com elas, dá para encher a bateria em poucas horas”.  Sobre o emprego 

dos pronomes destacados  nas frases acima e seus referentes, é correto o que se afirma em: 

A) -las em enchê-las se referem às baterias;  -las em distribuí-las  e elas se referem às tomadas. 

B) -las em enchê-las se referem às baterias;  -las em distribuí-las  se referem às recargas rápidas e 

elas se referem às tomadas. 

C) -las em enchê-las e  -las em distribuí-las  se referem às tomadas; elas às recargas rápidas. 

D) -las em enchê-las e  -las em distribuí-las  se referem às tomadas; elas à Tesla. 

 

06. “A greve dos caminhoneiros jogou na cara de todos o quanto somos dependentes de 

combustíveis fósseis”. Na frase, os termos em destaque são, respectivamente: 

A) Artigo; preposição; pronome; substantivo; adjetivo. 

B) Preposição; preposição; verbo; substantivo; adjetivo. 

C) Artigo; preposição; pronome; adjetivo; substantivo. 

D) Artigo; preposição; verbo; substantivo; adjetivo. 

 

07. Assinale a alternativa em que todos os escritores são brasileiros. 

A) Conceição Evaristo; Graciliano Ramos; Fernando Pessoa; Urda Alice Klueger. 

B) Ziraldo; Graciliano Ramos; Fernando Pessoa; Urda Alice Klueger. 

C) Conceição Evaristo; Graciliano Ramos; Cruz e Souza; Urda Alice Klueger 

D) Conceição Evaristo; Graciliano Ramos; Fernando Pessoa; Ziraldo. 
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Matemática 

 

08. Em uma pesquisa estatística tem-se algumas medidas de tendência central e uma delas se chama 

Mediana. Tem-se uma relação de valores de idades de um grupo de jovens que estudam mestrado 

na UNOESC: 30 – 20 – 28 – 28 – 25 – 22 – 26. Qual o valor da Mediana dessa sequencia de valores 

estatísticos? 

A) Med = 25. 

B) Med= 28. 

C) Med= 22. 

D) Med= 26. 

 

09. Tem-se na matemática o estudo de Modelação Matemática através de funções que podem ser de 

terceiro grau, como por exemplo: Y= - X³ - 6X + 10. Caso tenhamos um valor para X= -3, qual será 

o valor de Y nessa função? 

A) Y= 1. 

B) Y= 55. 

C) Y= 19. 

D) Y = 200. 

 

10. Na regra de três simples ou composta, direta ou inversamente proporcional pode-se encontrar 

resultados em diversas áreas do cotidiano humano. Se um condutor leva 6 horas para chegar a um 

ponto distante do seu e, realizar esse trajeto com velocidade de 80 Km/h, quantas horas levaria para 

realizar o mesmo trajeto, nas mesmas condições de condução, com a velocidade média de 48 Km/h? 

A) 3,6 horas. 

B) 8 horas. 

C) 10 horas. 

D) 20 horas. 

 

11. Resolva a expressão que representa uma equação exponencial. Neste caso, um ponto representa 

uma multiplicação. Qual o valor da variável X? 

  

A) X = 10. 

B) X = 8. 

C) X = 20. 
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D) X = 11. 

 

12. Temos uma Progressão Aritmética com r = 5 e primeiro elemento igual a 3. Qual será o décimo 

quinto elemento dessa P.A. crescente? 

A) 68. 

B) 73. 

C) 63. 

D) 53. 

 

Conhecimentos gerais 

 

13. Ao que se refere a História do Sul do Brasil, analise os postulados abaixo: 

I. A Guerra do Contestado foi um conflito armado entre a população cabocla e os representantes dos 

poderes estadual e federal brasileiro, numa região rica em erva-mate e madeira disputadas pelos 

Estados do Paraná e Santa Catarina. O embate foi agravado ainda pelo fanatismo religioso, expresso 

pelo messianismo e pela crença, por parte dos caboclos revoltados, de que se tratava de uma guerra 

santa. 

II. A Coluna Prestes foi um movimento político-militar brasileiro ligado ao tenentismo, insatisfeitos 

com a República Velha. Exigiam ainda, o voto secreto, obrigatoriedade do ensino secundário e a 

renuncia do atual presidente Artur Bernardes. Na defesa desses interesses, muitos revoltosos do 

Contestado uniram-se a Coluna Prestes, ficando conhecidos como Cidadãos de Cristo, dando um 

caráter messiânico ao movimento. 

III. Guerra dos Farrapos ou Revolução Farroupilha foi uma revolta contra o governo imperial do 

Brasil. A revolução, que com o passar do tempo adquiriu um caráter separatista, influenciou 

movimentos que ocorreram em outras províncias brasileiras. A justificativa original para a revolta 

baseia-se no conflito político entre os liberais, que propugnavam o modelo de estado com maior 

autonomia às províncias. 

Assinale a alternativa correta: 

A) Somente os postulados I e III estão corretos. 

B) Os postulados I, II e III estão corretos. 

C) Somente os postulados I e II estão corretos. 

D) Somente os postulados II e III estão corretos. 

 



Concurso Público - Prefeitura Municipal de Saudades - SC 

Caderno de Provas 

Edital de Concurso Público nº 10/2018 

7 

Prova Auxiliar Administrativo 

UNOESC – Universidade do Oeste de Santa Catarina 

14. No Brasil, os recipientes para receber materiais recicláveis seguem um padrão de cores. Nas 

alternativas abaixo, assinale aquela cuja cor representa o recipiente coletor para papel/papelão. 

A) Vermelho. 

B) Verde. 

C) Azul. 

D) Amarelo. 

 

15. O processo de redemocratização compreendeu uma série de medidas que, progressivamente, 

foram ampliando novamente as garantias individuais e a liberdade de imprensa até culminar na 

eleição do primeiro presidente civil após 21 anos de ditadura militar. Após o golpe militar, coube 

aos governos civis um volume cada vez maior de mudanças que representavam a abertura política. 

Em relação aos governos eleitos diretamente pelo povo, analise as assertivas abaixo e assinale a 

alternativa incorreta: 

A) Fernando Collor de Mello foi o primeiro presidente eleito com voto direto do povo após a 

ditadura militar e o primeiro a ser afastado temporariamente por um processo de impeachment no 

país. Após o afastamento do presidente Collor assumiu Itamar Franco.   

B) Fernando Henrique Cardoso quando ministro da fazenda no governo de Itamar Franco criou o 

Plano Real que estabilizou a economia. Com a ajuda do sucesso do plano, foi eleito Presidente da 

República no primeiro turno da eleição de 1994. 

C) Tancredo Neves em 1984, aceitou a proposta de se candidatar à Presidência da República e em 

15 de janeiro de 1985 foi eleito presidente do Brasil pelo voto direto do povo por uma larga 

diferença. No entanto, adoeceu gravemente em 14 de março do mesmo ano, véspera da posse. Em 

21 de abril, morreu de infecção generalizada.  

D) Luiz Inácio Lula da Silva mais conhecido como Lula, presidente do Brasil entre 2003 e 2011. 

Teve como marcos a introdução de programas sociais, como o Bolsa Família e o Fome Zero, ambos 

reconhecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU) como os programas que possibilitaram a 

saída do país do mapa da fome. 

 

16. Referente ao Município de Saudades/SC analise as assertivas abaixo: 

I. Por meio da Lei Municipal n°27/79 de 28 de maio de 1979 foi instituído no município de 

Saudades o brasão que representa as armas do município. O Brasão constitui-se de um Escudo 

ibérico. Possui ainda, dois arados, um pé de fumo, um pé de milho e o nome do município 

"Saudades". 
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II. A Bandeira Municipal foi instituída pela Lei Municipal n° 28/79 de 28 de maio de 1979. É 

formada por dois campos, sendo o campo superior de cor verde em sentido horizontal e o campo 

inferior de cor branca, também no sentido horizontal. Ao centro um losango de cor amarela ouro e 

sobre o losango o brasão do município. 

III. Em 1950, Saudades foi considerado Distrito de Chapecó; em 1954 fez parte de São Carlos e no 

dia 30 de dezembro de 1961 foi emancipado. Distante 65 km de Chapecó, limita-se com 4 (quatro) 

municípios: Pinhalzinho, Maravilha, Cunha Porã e Chapecó. 

IV. “Muito anos atrás o imigrante; nessas plagas desertas chegou; Com amor e trabalho constante; 

nossa linda cidade fundou”. Essa é uma das estrofes do Hino Municipal de Saudades que tem com 

autor e compositor Horácio Nunes Pires. 

Após análise das assertivas, assinale a correta. 

A) Somente os postulados I, II e III estão corretos. 

B) Somente os postulados I e II estão corretos. 

C) Somente os postulados II, III e IV estão corretos. 

D) Os postulados I, II, III e IV estão corretos. 

 

17. Abaixo o mapa de Santa Catarina (limites entre Paraná, Rio Grande do Sul e Argentina) com 

destaque para o município de Saudades. 

 

Fonte: www.google.com/maps 

A partir do mapa, referente à localização do Município de Saudades, assinale a alternativa correta. 

A) O Município de Saudades está localizado a oeste de Florianópolis e ao sul do Rio Grande do Sul. 

B) O Município de Saudades está localizado a leste do país Argentino e ao norte do estado do 

Paraná. 

C) O Município de Saudades está localizado a oeste do país Argentino e ao norte do estado do Rio 

Grande do Sul. 

RS 

PR 

AR 

http://www.google.com/maps
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D) O Município de Saudades está localizado a oeste de Florianópolis e ao sul do Estado do Paraná. 

 

18. O transporte ferroviário é uma alternativa para reduzir custos de produção e comercialização, 

bem como, alivia as estradas e o transporte rodoviário. Com o objetivo estratégico e buscando 

aumentar a competitividade no setor de carnes, Santa Catarina aguarda o início das obras da 

ferrovia que deverá ligar o Oeste de Santa Catarina ao litoral Catarinense (Porto de Itajaí). Essa 

obra ferroviária importante para o desenvolvimento regional ficou conhecida como: 

A) Ferrovia do Milho. 

B) Ferrovia do Frango. 

C) Ferrovia Aviária. 

D) Ferrovia da Carne. 

 

19. A Lei Orgânica do Município de Saudades foi promulgada no ano de: 

A) 1989. 

B) 1991. 

C) 1990. 

D) 1988. 

 

20. Conforme o Art. 26 da Lei Orgânica do Município de Saudades e suas atualizações, a Lei 

Orgânica poderá ser emendada mediante proposta: 

I. De dois terços, no mínimo, dos membros da Câmara Municipal. 

II. De pelo menos dois por cento do eleitorado municipal. 

III. Por iniciativa da mesa diretora para adaptação às legislações Estadual e Federal. 

IV. Do Prefeito Municipal. 

Está correto o que se afirma: 

A) Apenas na assertiva I. 

B) Nas assertivas II e IV. 

C) Nas assertivas I e III. 

D) Nas assertivas III e IV. 

 

Conhecimentos específicos do cargo 

 

21. A Lei Orgânica do Município de Saudades/SC elenca em seu Art. 90 os tributos que competem 

ao município instituir. Dentre os tributos, destacam-se os impostos sobre:  
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I. Propriedade predial e territorial urbana e rural. 

II. Transmissão intervivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou 

acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos 

a sua aquisição. 

III. Serviços de qualquer natureza, nos termos da legislação federal, exceto os de transporte 

interestadual e intermunicipal e de comunicações. 

IV. Serviços de qualquer natureza, não compreendidos na competência do Estado, observada a lei 

complementar federal. 

De acordo com as assertivas acima, são verdadeiras:  

A) As assertivas I, II e IV apenas. 

B) As assertivas II, III e IV apenas. 

C) As assertivas III e IV apenas. 

D) Todas as assertivas.  

 

22. Considerando o disposto no Art. 77 da Lei Orgânica do Município de Saudades/SC, o 

Município instituirá Conselho de Política de Administração e Remuneração de Pessoal, integrado 

por servidores designados pelos respectivos poderes. O inciso 1º dispõe que a fixação dos padrões 

de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará os seguintes 

critérios:  

I. A natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada 

carreira. 

II. Os requisitos para a investidura. 

III. As peculiaridades dos cargos. 

IV. O grau de escolaridade.  

De acordo com as assertivas acima, são verdadeiros somente os critérios:  

A) I, II e III. 

B) II, III e IV. 

C) III e IV. 

D) Todos os critérios são verdadeiros.  

 

23. Considerando os princípios da Administração Pública, assinale a alternativa incorreta quanto ao 

princípio da publicidade. 

A) O princípio da publicidade consiste na divulgação oficial do ato para conhecimento público e 

início de seus efeitos externos. 



Concurso Público - Prefeitura Municipal de Saudades - SC 

Caderno de Provas 

Edital de Concurso Público nº 10/2018 

11 

Prova Auxiliar Administrativo 

UNOESC – Universidade do Oeste de Santa Catarina 

B) A notificação é uma forma de publicidade reservada para o ato de interesse individualizado.  

C) Cabe ao município a publicação em Diário Oficial próprio, de leis municipais, sendo essa a única 

forma de publicidade legal.  

D) A publicação oficial dos atos e leis municipais pode ser feita de forma afixada em murais na 

sede da prefeitura, em conformidade com a Lei Orgânica do município.   

 

24. Considerando o disposto no Art. 37 da Constituição Federal, as obras, serviços, compras e 

alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de 

condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, 

mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as 

exigências de qualificação técnica e econômica indispensável à garantia do cumprimento das 

obrigações. O disposto acima se refere a qual dos princípios da administração pública: 

A) Da legalidade. 

B) Da impessoalidade. 

C) Da moralidade. 

D) Da eficiência. 

 

25. Considerando o Manual de Redação da Presidência da República (2002), ao se reportar 

oficialmente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, deve-se empregar o vocativo: 

A) “Excelentíssimo Senhor”, seguido do cargo respectivo. 

B) “Magnífico Senhor”, seguido do cargo respectivo. 

C) “Senhor”, seguido do cargo respectivo. 

D) “Digníssimo Senhor”, seguido do cargo respectivo. 

 

26. De acordo com o Manual de Redação da Presidência da República (2002), há três tipos de 

expedientes, utilizados na comunicação oficial, que se diferenciam pela finalidade. São eles: 

A) O ofício, o boletim e o memorando. 

B) O ofício, o memorando e o aviso.  

C) O ofício, a notificação e o memorando.  

D) O boletim, o memorando e o aviso.  

 

27. O expediente utilizado na modalidade de comunicação entre unidades administrativas de um 

mesmo órgão, que podem estar hierarquicamente em mesmo nível ou em nível diferente, o qual se 

trata de uma forma de comunicação eminentemente interna, denomina-se: 



Concurso Público - Prefeitura Municipal de Saudades - SC 

Caderno de Provas 

Edital de Concurso Público nº 10/2018 

12 

Prova Auxiliar Administrativo 

UNOESC – Universidade do Oeste de Santa Catarina 

A) Ofício. 

B) Boletim. 

C) Notificação. 

D) Memorando. 

 

28. As comunicações oficiais devem ser necessariamente uniformes, pois há sempre um único 

comunicador (o Serviço Público) e o receptor dessas comunicações ou é o próprio Serviço Público 

(no caso de expedientes dirigidos por um órgão a outro) – ou o conjunto dos cidadãos ou 

instituições, tratados de forma homogênea (o público). Tal afirmação se refere ao princípio da:  

A) Da legalidade. 

B) Da impessoalidade. 

C) Da moralidade. 

D) Da eficiência. 

 

29. O serviço público deve ser prestado ao cidadão, observando a sua necessidade, com agilidade, 

mediante a otimização dos recursos disponíveis e a adequada organização interna. Tal afirmação 

refere-se a: 

A) Ao princípio da Eficácia, que significa o atingimento dos objetivos propostos.  

B) Ao princípio da Moralidade, cujo atendimento ao cidadão deve ser feito de forma integral.  

C) Ao princípio da Eficiência, no intuito de atender a necessidade da coletividade.  

D) Ao princípio da legalidade, que pressupõe a atendimento ao disposto na lei.  

 

30. Atos que ensejam o enriquecimento ilícito causam prejuízo erário ou atentam contra os 

princípios da Administração, são denominados na lei como: 

A) Ato de nepotismo. 

B) Ato de ineficiência. 

C) Ato de imoralidade. 

D) Ato de improbidade. 

 

31. Os poderes Administrativos correspondem às prerrogativas ou funções atribuídas à 

Administração Pública para que seja exercida nos limites, na forma e segundo as finalidades 

previstas em lei. Sendo assim, é correto afirmar que:  



Concurso Público - Prefeitura Municipal de Saudades - SC 

Caderno de Provas 

Edital de Concurso Público nº 10/2018 

13 

Prova Auxiliar Administrativo 

UNOESC – Universidade do Oeste de Santa Catarina 

A) O poder normativo é o poder conferido à Administração Pública para aplicar sanções aos seus 

servidores pela prática de infrações de caráter funcional, como a advertência, suspensão, demissão, 

etc.  

B) O poder de polícia é prerrogativa confiada à Administração para disciplinar, condicionar, 

restringir e limitar o exercício de direitos e atividades dos particulares para a preservação dos 

direitos da coletividade.  

C) O poder disciplinar é a prerrogativa indelegável conferida ao Chefe do Executivo. Visa conferir 

exequibilidade à lei previamente existente, disciplinado o modo e a forma de seu cumprimento.  

D) O poder hierárquico equivale à faculdade conferida a Administração, a fim de que edite atos 

Administrativos normativos, como ordens e regimentos. 

 

32. Com relação ao cargo público, é incorreto afirmar que: 

A) Os cargos de provimento efetivo são os que se revestem de permanência, em virtude de concurso 

público, após ter cumprido o estágio probatório previsto e ter se submetido a avaliação de 

desempenho por comissão específica.  

B) Os cargos públicos são criados por ato normativo (lei ou regulamento), organizados em 

agrupamentos de cargos com atribuições e remunerações idênticas e dispostos em hierarquia 

obrigatória dos cargos para acesso privativo de seus titulares.  

C) A investidura no cargo público também pode ser feita na forma de cargo em comissão, 

destinados às atribuições provisórias de direção, chefia e assessoramento.  

D) A investidura nos cargos de provimento efetivo pode ser feita por meio de concurso público ou 

livre nomeação e exoneração.    

 

33. Considerando o disposto na Lei n
o
 8.666/1993 e suas atualizações, é dispensável a realização de 

licitação por empresas públicas, exceto: 

A) Na contratação de instituições brasileiras incumbida regimental e estatutariamente da pesquisa, 

do ensino ou do desenvolvimento institucional. 

B) Para a aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos, de autenticidade certificada, 

desde que compatíveis ou inerentes às finalidades do órgão ou entidade. 

C) Na contratação de terceiros para a prestação de serviços publicitários, de caráter informativo, às 

empresas públicas, independentemente do valor da contratação.  

D) Na contratação de associação de pessoas com deficiência física, sem fins lucrativos e de 

comprovada idoneidade, para a prestação de serviços ou fornecimento de mão de obra, desde que o 

preço contratado seja compatível com o praticado no mercado; 
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34. Os Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho – DORT são problemas 

multifatoriais que resultam de movimentos repetitivos, por longo período, de qualquer parte do 

corpo que podem causar lesões. Muitos fatores podem desencadeá-los, tais como: 

I. Apoiar cotovelo nas mesas. 

II. Carregar objetos pesados apoiados no antebraço. 

III. Digitar e operar mouse. 

São fatores que podem desencadear DORT: 

A) As afirmativas I e II apenas. 

B) As afirmativas I, II e III. 

C) As afirmativas II e III apenas. 

D) As afirmativas I e III apenas. 

 

35. Os programas de higiene e segurança no trabalho estão relacionados aos cuidados com o 

ambiente físico e psicológico, bem como, a aplicação de princípios da ergonomia e saúde 

ocupacional. Nesse sentido, alguns cuidados em relação ao ambiente físico devem ser considerados, 

tais como:  

I. A iluminação deve ser suficiente, constante e uniformemente distribuída. 

II. O ambiente físico deve ter ventilação de ar. 

III. Os ruídos intermitentes não devem ultrapassar o limite de 116 decibéis, considerando a 

exposição máxima de 8h diárias.   

Está correto o que se afirma em: 

A) Nas assertivas I e II apenas. 

B) Nas assertivas II e III apenas. 

C) Nas assertivas I e III apenas. 

D) Nas assertivas I, II e III. 

 

36. Com relação às Despesas com Pessoal, o Município, em cada período de apuração, não poderá 

exceder o percentual da receita corrente líquida, correspondente a: 

A) 60% (sessenta por cento). 

B) 65% (sessenta e cinco por cento). 

C) 55% (cinquenta e cinco por cento). 

D) 66% (sessenta e seis por cento). 
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37. Considerando o disposto no Art. 48 da Lei Complementar nº 101/2000 e suas atualizações, no 

que se refere à transparência da gestão fiscal, está incorreto o que se afirma em:  

A) O Município deverá dar ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os 

planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer 

prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as 

versões simplificadas desses documentos.  

B) A transparência pode ser assegurada mediante incentivo à participação popular e realização de 

audiências públicas, durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes 

orçamentárias e orçamentos. 

C) O Município deverá liberar ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo 

real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios 

eletrônicos de acesso público. 

D) As informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais, conforme periodicidade, formato e 

sistema estabelecidos pelo órgão central de contabilidade da União, não deverão ser divulgados em 

meio eletrônico. 

 

38. São consideradas modalidades de Licitação, conforme previsto na Lei no 8.666/1993, exceto:  

A) Tomada de preços. 

B) Convite. 

C) Concurso. 

D) Processo seletivo. 

 

39. Considerando a atuação do Auxiliar Administrativo, assinale a opção que descreve corretamente 

a função de organização: 

A) O colaborador, ao analisar relatórios relativos às compras públicas e comparar com os 

orçamentos e metas previstas, tomando medidas corretivas, diz-se que ele está exercendo a função 

de organização. 

B) O colaborador ao pensar qual é a forma correta de comunicar a equipe de funcionários o trabalho 

a ser executado, estimulando o desempenho produtivo, diz-se que ele está exercendo a função de 

organização. 

C) Quando o colaborador analisa qual é o processo correto a ser adotado, estabelecendo normas de 

trabalho, materiais e equipamentos que deverão ser utilizados para execução do serviço, diz-se que 

ele está exercendo a função de organização. 



Concurso Público - Prefeitura Municipal de Saudades - SC 

Caderno de Provas 

Edital de Concurso Público nº 10/2018 

16 

Prova Auxiliar Administrativo 

UNOESC – Universidade do Oeste de Santa Catarina 

D) Quando o colaborador analisa o futuro, decidindo no presente as metas a serem alcançados, 

fazendo uma previsão da compra de suprimentos, entende-se que ele está exercendo a função de 

organização. 

 

40. Ao revisar um Edital de Licitação, editado no Microsoft Office Word 2016, o técnico 

identificou que a palavra “Licitacão” estava sendo escrita de forma incorreta. Para facilitar a 

correção em todo o documento, o funcionário poderá realizar os seguintes comandos:  

A) Página Inicial > Substituir> Localizar: Licitacão > Substituir por: Licitação. 

B) Revisão > Controlar Alterações > Localizar: Licitacão > Substituir por: Licitação. 

C) Referências > Adicionar Texto > Localizar: Licitacão > Substituir por: Licitação. 

D) Correspondência > Regras > Localizar: Licitacão > Substituir por: Licitação. 

 


