PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA- SC
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2016
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
CANDIDATO:__________________________________________
ATENÇÃO
Fica terminantemente proibido aos candidatos:
 Comunicar-se com outros candidatos.
 Fazer qualquer tipo de consulta ou uso de equipamentos eletrônicos.
 Sair com material referente à prova.
 Ausentar-se do local da prova sem o acompanhamento de um fiscal.
ORIENTAÇÕES IMPORTANTES
01 - Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha.
02 - Verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas,
numeração errada, etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e trocará o seu
caderno.
03 - Cada questão do tipo MÚLTIPLA ESCOLHA tem 4 (quatro) alternativas (A - B - C – D). Apenas
01 (uma) resposta é correta. Não marque mais de uma resposta para a mesma questão, nem deixe
nenhuma delas sem resposta. Se isso acontecer, a questão será anulada.
04 - Para marcar as respostas definitivas na sua Folha de Respostas do tipo MÚLTIPLA ESCOLHA,
use caneta esferográfica com tinta preta. NÃO utilize caneta com tinta vermelha ou lápis.
05 - Ao receber a Folha de Resposta preencha-a corretamente.
06 - Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em hipótese
alguma.
07 - Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA
ASSINATURA, A SUA PROVA SERÁ ANULADA.
08 – Uma hora após o início das provas, você poderá retirar-se da sala SEM LEVAR ESTE
CADERNO.
09 - Em nenhuma hipótese, o candidato poderá levar o Caderno de Provas e/ou a Folha de
Resposta.
10 - No encerramento das provas, há necessidade de pelo menos três candidatos presentes na
sala. Isso faz parte das normas para transparência na fiscalização do Concurso Público.
11. A duração da prova será de Quatro Horas.

01. Há um erro na variação do grau
aumentativo sintético do substantivo em:
A) menina – meninona;
B) burro – burrico;
C) Homem – homenzão;
D) rapaz- rapazito.

D) Proparoxítona e paroxítona termina em
O;
C) Paroxítona determinada em “R” e
proparoxítona;
D) Oxítona terminada em “R” e
proparoxítona.

02.
Os adjetivos pátrios abaixo estão
corretos, exceto:
A) Acre – Acreano;
B) Rio de Janeiro (cidade) – Fluminense;
C) Santa Catarina – Catarinense;
D) Distrito Federal – Brasiliense.

08. Na frase “Os meninos invadiram o
campo de futebol.” encontramos:
A) Um objeto indireto;
B) Um objeto indireto preposicionado;
C) Um objeto direto;
D) Um objeto direto preposicionado.

03. Os adjetivos compostos cuja flexão de
número é incorreta, está em qual opção:
A) Clinicas médico dentárias;
B) Os rapazes surdos mudos;
C) Acordos luzo brasileiros;
D) Automóveis azul-marinhos.

09. Está errado o uso do porquê na frase:
A) Não foi a festa porque se atrasou no
trabalho;
B) Pedro, por que você não estudou?;
C) Você fez isso por quê?;
D) Ela não sabia o por quê daquela atitude.

04. A preposição com emprego errado está
em:
A) Fomos a Chapecó;
B) Gosto de sair com minha mãe;
C) Os funcionários públicos estão em greve
para melhores salários;
D) Meus pais deverão chegar em duas horas.

10. “Ela ama novela. Ela se imagina em cena
com Tiago Lacerda” o termo destacado é um:
A) Pronome reto ;
B) Pronome oblíquo;
C) Pronome tratamento;
D) Pronome possessivo.

05. São orações sem sujeito, exceto:
A) Chove muito em São Paulo;
B) Faz dois anos que não vejo meus pais;
C) No inverno anoitece mais cedo;
D) Aqui se está feliz!
06. A frase: “Ou a mãe ou o pai seriam os
culpados daquela situação.” Apresenta
uma:
A) Conjunção coordenativa alternativa;
B) Conjunção coordenativa adversativa;
C) Conjunção subordinativa causal;
D) Conjunção coordenativa aditiva.
07. As palavras AÇÚCAR E SÁBADO, são
acentuadas, respectivamente, por serem
palavras:
A) oxítona e proparoxítona;

11. Com os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5 podemos
formar números distintos de quatro
algarismos. Escolhendo ao acaso um desses
números, qual a probabilidade dele ser
menor que 2000 e par?
A) 10 %;
B) 15 %;
C) 20 %;
D) 25 %.
12. Os lados de um triângulo escaleno
podem formar uma PA (progressão
aritmética) crescente e seu perímetro é 21
metros. Sabendo que a diferença entre o
quadrado do lado médio e o produto do
menor lado pelo maior lado é 4, podemos
garantir que o valor da razão é:
A) 1;
B) 2;

C) 3;
D) 4.

A) O município de Santiago do Sul é o menos
populoso de Santa Catarina;

13.A moeda oficial de Imaginópolis é o PILA.
Em Imaginópolis existem somente três tipos
de cédulas de PILA. O salário individual de
três amigos é de 24 PILA. Abaixo está
representada a distribuição dos três salários
pela quantidade de cédulas recebidas:
x PILA
ESPARTACOS 4
TELEMACO
2
VESPASIANO 3

y PILA
4
8
9

z PILA
4
2
1

B) O maior município em área do estado de
Santa Catarina é Abelardo Luz;
C) O município de Joinville é o mais
populoso do Estado de Santa Catarina;
D) Bombinhas é o menor município (em
área) do Estado de Santa Catarina.
17. O trecho abaixo foi extraído do hino:
“Não mais diferenças de sangues e raças
Não

mais

regalias

sem

termos

fatais,

A força está toda do povo nas massas,

Sendo assim, o valor x, y e z das cédulas de
Imaginópolis respectivamente são de:
A) 1,00 PILA; 2,00 PILA; 10,00 PILA;
B) 1,00 PILA; 2,00 PILA; 5,00 PILA;
C) 1,00 PILA; 2,00 PILA; 3,00 PILA;
D) 2,00 PILA; 3,00 PILA; 5,00 PILA.

Irmãos

14. Admitindo que log 2  m e que log 3  n

B) Do município de Massaranduba;

, resolvendo a expressão y  log 25 0,135 em

C) Da capital do Estado – Florianópolis;

função de m e n ,obtemos:

n  3m  2
;
2  2m
3n  m  2
B) y 
;
2  2m
3n  m  2
C) y 
;
2  2m
3n  m  2
D) y 
.
2  2m
A) y 

15. Marcos pegou emprestado de Rafael R$
5000,00 com uma taxa de juros de 3 % ao mês,
no sistema de juros simples. No momento
em que devolveu todo o dinheiro, teve que
desembolsar R$ 6350,00. Por quanto tempo
Marcos ficou devendo a Rafael?
A) 6 meses;
B) 7 meses;
C) 8 meses;
D) 9 meses.

Da

todos

e

todos

liberdade

No

iguais.
adorada.

deslumbrante

Banha

o

povo

a

clarão
fronte

ousada

E avigora o coração”.
A) Do estado de Santa Catarina;

D) Da Independência.
18. O IDMS é uma ferramenta para a
aplicação do conceito de desenvolvimento
municipal sustentável construído a partir de
uma série de indicadores considerados
fundamentais para diagnosticar o grau de
desenvolvimento de um território. Esse
índice,

ao

avaliar

o

desenvolvimento,

configura-se como uma ferramenta de apoio
à gestão capaz de evidenciar as prioridades
municipais

e

regionais

e

situar

as

municipalidades em relação a um cenário
futuro desejável. A sustentabilidade é
entendida

como

o

desenvolvimento

equilibrado das dimensões Social, Cultural,
Ambiental,

Econômica

e

Político-

institucional.
O

16. Assinale a alternativa falsa.

somos

índice

geral

Massaranduba é de:

do

município

de

A) 0,865;

D) OMIC.

B) 0,765;
C) 0,695;

21. Qual dos periféricos abaixo é um

D) 0,965.

dispositivo de entra e saída?
A) Modem;

19. Qual das alternativas abaixo é falsa em

B) Teclado;

relação às hidrelétricas.

C) Pen drive;

A) A Usina Hidrelétrica de Campos Novos é

D) Scanner.

uma usina do Rio Canoas (um dos dois
maiores

afluentes

do

Rio

Uruguai),

22. As alternativas abaixo todas são um

localizada no município de Campos Novos,

software aplicativo, exceto uma. Qual é?

no estado de Santa Catarina. Sua barragem é

A) Processador;

uma das mais altas do mundo, com 202

B) Office;

metros e seu comprimento é de 592 metros;

C) Linux;

B) A Usina Hidrelétrica de Barra Grande

D) Windows.

localiza-se entre os municípios de Anita
Garibaldi (Santa Catarina) e Pinhal da Serra

23. Qual dos itens abaixo contém apenas

(Rio Grande do Sul). Esta usina foi

hardware?

construída no rio Pelotas, um dos dois

A) Placa de vídeo, excel, drivers;

principais afluentes do Rio Uruguai;

B) Processador, placa de vídeo, placa de

C)

rede;

A

Usina

Hidrelétrica

Machadinho

localiza-se no Rio Chapecó, na divisa dos

C) Placa de vídeo, office, word;

municípios de Piratuba (Santa Catarina) e

D) Windows, Linux, fire Fox.

Chapecó (Santa Catarina);
D) A Usina Hidrelétrica Foz do Chapecó está

24. Na digitação de um texto (word) qual é a

instalada

função da tecla Backspace?

no

Rio

Uruguai,

entre

os

municípios de Águas de Chapecó (Santa

A) Apagar o caractere à esquerda do cursor;

Catarina) e Alpestre (Rio Grande do Sul).

B) Escrever letras maiúsculas;
C) Apagar o caractere à direita do cursos;

20. Com a economia mundial globalizada, a

D) Escrever letras minúsculas.

tendência comercial é a formação de blocos
econômicos. Estes são criados com a

25. Quando o usuário iniciar o sistema

finalidade de facilitar o comércio entre os

operacional ele irá ter primeiramente contato

países

com a área de trabalho. Ali é possível o

membros.

isenção

de

Adotam

impostos

ou

redução
de

ou

tarifas

usuário CRIAR

alfandegárias e buscam soluções em comum

A) Somente arquivos;

para problemas comerciais. Os principais

B) Somente pastas;

blocos econômicos, entre outros, são, exceto:

C) Somente atalhos, pastas e arquivos;

A) NAFTA;

D) Nenhuma das anteriores.

B) MERCOSUL;
C) ALCA;

26. Enumere as funções da administração de

momentânea,

caracteriza-se

acordo com seu conceito.

planejamento de tarefas ou atividades;

(1) Planejamento

B) É mais abrangente e tem a característica de

(2) Organização

envolver toda organização e ser elaborado

(3) Direção

para um período longo. Por estabelecer

(4) Controle

objetivos

gerais,

tem

um

grau

no

de

detalhamento menor;
(

) É o processo de definir objetivos,

C) É o planejamento de médio prazo,

atividades e recursos.

geralmente um ano e caracteriza-se por

( ) É o processo de definir o trabalho a ser

definir metas departamentais. Tem um grau

realizado

de detalhamento maior;

e

as

responsabilidades

pela

realização; é também o processo de distribuir

D) É uma ferramenta de trabalho que

os recursos disponíveis segundo algum

demonstra o interesse em prever e organizar

critério.

ações e processos que vão acontecer no

( ) É o processo de realizar atividades e

futuro, aumentando a sua racionalidade e

utilizar recursos para atingir os objetivos. O

eficácia.

processo

de

execução

envolve

outros

processos, especialmente o processo de

28. O Orçamento Público funciona como um

direção, para acionar os recursos que

balizador na Economia. Se há elevados

realizam as atividades e os objetivos.

investimentos

( ) É o processo de assegurar a realização dos

Orçamento, provavelmente o número de

objetivos e identificar a necessidade de

empregos aumentará, assim como a renda

modificá-los.

agregada melhorará. Em compensação, um
orçamento

governamentais

restrito

em

no

investimentos,

A sequencia correta é:

provocará desemprego, desaceleração da

A) 1,3,2,4;

economia, e decréscimo no produto interno

B) 1,2,3,4;

bruto.

C) 4,2,3,1;

As

D) 4,2,1,3.

Público são, exceto:

funções

destacadas

no

Orçamento

A) Função alocativa;
27.

O

planejamento

administrativa

muito

administração pública.
pode-se

dividir

em

é

uma

função

importante

na

O planejamento
três

níveis:

B) Função distributiva;
C) Função estabilizadora;
D) Função financeira.

O

planejamento Estratégico; o planejamento
tático e o planejamento operacional.

29. Na estrutura do Estado brasileiro, o

Assinale a alternativa que melhor conceitua

exercício do Poder é atribuído a órgãos

planejamento tático.

distintos e independentes, cada qual com

A) É o planejamento de curto prazo,

uma função, prevendo-se ainda um sistema

elaborado

de controle entre eles, de modo que nenhum

para

aplicação

imediata.

Geralmente visa atender à necessidade

possa agir em desacordo com as leis e a

A) Custos de produção;

Constituição.

B) Custos de capital de giro;

O poder legislativo federal é composto

C) Custos de armazenagem;

pelo(a), exceto:

D) Custos de ineficiência de produção.

A) Senado Federal;
B) Câmara dos Deputados;

34. Os atos administrativos praticados pela

C) Procuradoria Geral da República;

Administração Pública são possuidores de

D) Tribunal de Contas da União.

atributos e características que os distinguem
dos

demais

atos

de

direito

então,

a

privado,

30. Assinale a alternativa que apresenta uma

concretizando-se

desvantagem da burocracia.

supremacia que o Estado tem em relação aos

A) Despersonalização do relacionamento;

particulares.

B)

Continuidade

da

organização

na

ideia

de

Tais atributos são, exceto:

substituição de pessoas;

A) A presunção da legitimidade;

C) Confiabilidade, pois as decisões são

B) A imperatividade;

previsíveis e impessoais;

C) Auto-executoriedade;

D| Racionalidade para alcançar os objetivos.

D) A publicidade.

31. Analise as alternativas abaixo e assinale a

35. Os atos administrativos praticados pela

que

administração pública pelas características

está

correta

com

a

relação

a

administração (pública) direta e indireta.

comuns

a

eles

inerentes,

e

pelas

A) A administração direta possui autonomia

peculiaridades que os distinguem uns dos

administrativa, financeira e política.

outros, podem ser divididos em grupo. Um

B) Administração direta é aquela realizada

destes grupos são os atos ordinatórios.

por delegação de competência, feita pelo

Podemos dizer que fazem parte dos atos

governo;

ordinatórios, exceto:

C) Na administração direta os órgãos tem

A) Regimentos;

autonomia financeira e administrativa, mas

B) Circulares;

não política;

C) Portarias;

D) Na administração indireta o órgão tem

D) Instruções.

autonomia política e administrativa.
36. Sabemos que a licitação é um certame em
32. A administração de suprimentos pode ser

que a entidades governamentais devem

compreendida pela gestão de, exceto:

promover e no qual abrem disputa entre os

A) compra;

interessados e com eles travar determinadas

B) distribuição;

relações de conteúdo patrimonial, para

C) venda;

escolher a mais vantajosa às conveniências

D) estoque.

públicas. Quanto ao valor podemos afirmar
que as modalidades de licitação são, exceto:

33. São custos envolvidos na gestão de

A) Concorrência;

estoque, exceto:

B) Pregão;

C) Tomada de Preço;

Municipal dar-se-ão por portaria quando

D) Convite.

tratar:
A) Da criação de comissões e designação de

37. A extinção do contrato administrativo

seus membros;

com o órgão público se dá quando cessa o

B) Da permissão para exploração de serviços

vínculo obrigacional entre as partes, pelo

públicos e para uso de bens municipais,

integral cumprimento de suas clausulas, ou

autorizados em lei;

pelo rompimento, através da rescisão ou da

C) Da aprovação de planos de trabalho dos

anulação.

órgãos da administração direta

O contrato pode ser extinto pelo(a), exceto:

D) Da aprovação dos estatutos dos órgãos da

A) Termino do prazo;

administração descentralizada.

B) Rescisão;
C) Renovação do contrato;

40. De acordo com a Lei Orgânica do

D) Validação

município

de

Massaranduba-SC,

especificamente Das Limitações ao Poder de
38. De acordo com a Lei Orgânica do

Tributar – É vedado ao município, exceto:

município de Massaranduba-SC, as leis de

A) exigir ou aumentar tributo sem que a lei o

iniciativa do Poder Executivo estabelecerão,

estabeleça;

exceto:

B)

A) O plano plurianual;

contribuintes que se encontrem em situação

B) As diretrizes orçamentárias;

equivalente, proibida qualquer distinção em

C) Os orçamentos anuais;

razão de ocupação profissional ou função

D) Plano de desenvolvimento econômico.

jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos;

instituir

tratamento

desigual

entre

C) Cobrar tributos no mesmo exercício
39. De acordo com a Lei Orgânica do

financeiro em que haja sido publicada a lei

município de Massaranduba-SC, os atos

que os instituiu ou aumentou.

administrativos de competência do Prefeito

D) Cobrar pedágio pela utilização de vias
conservadas pelo Município.

