
 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE JUPIÁ 

CONCURSO PÚBLICO 01/2017 

 

CADERNO DA PROVA OBJETIVA 

 

 

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

 

 

CANDIDATO: ________________________________________  

 

 

 

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: 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 no seu CARTÃO RESPOSTA do tipo MÚLTIPLA ESCOLHA, 

use caneta esferográfica com tinta preta ou azul. NÃO utilize caneta com tinta vermelha ou lápis.  

05 - Ao receber o CARTÃO RESPOSTA preencha-o 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 – Trinta minutos 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 o Cartão 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. 



1. Amanhã irei A Bahia. 
    A palavra em destaque na frase é um(a): 

 

A) Preposição 

B) Artigo 

C) Numeral 

D) Adjetivo 

 

2. AQUELE menino é muito inteligente. 

     

A palavra em destaque na frase é um(a): 

 

A) Pronome relativo 

B) Pronome demonstrativo 

C) Pronome reto 

D) Pronome oblíquo 

 

3. O substantivo coletivo de LIVROS é: 

 

A) Acervo 

B) Código 

C) Livraria 

D) Biblioteca 

 

4. Meu avô contava muitas histórias aos netos. 

     

O predicado da frase acima é: 

 

A) Predicado verbo-nominal 

B) Predicado nominal 

C) Predicado verbal 

D) Nenhuma das alternativas 

 

5. OI GENTE, está na hora de sairmos. 

 

O termo em destaque é um: 

 

A) Vocativo 

B) Aposto 

C) substantivo 

D) Adjetivo 

 

6. A palavra LÂMPADA é acentuada por ser: 

 

A) Proparoxítona terminada em ditongo 

decrescente. 

B) Proparoxítona. 

C) Paroxítona terminada em ditongo crescente. 

D) Oxítona terminada em vogal. 

 

7. Determine, em U=IR, o conjunto solução da 

equação 𝑥2 − 6𝑥 + 5 = 0 : 

 

A) S= {−5, −1} 

B) S={−5, −2} 

C) S= {10, 2} 

D) S={5, 1} 

 

8. Qual o capital que, à taxa de 2,5% ao mês, 

rende juros simples de R$ 1800,00 em 3 anos? 

 

A) R$ 1500,00 

B) R$ 1800,00 

C) R$ 2000,00 

D) R$ 2200,00 

 

9. Separe 25 litros de água em três garrafas, de 

modo que a segunda garrafa tenha o dobro de 

água da primeira e a terceira garrafa tenha a 

terça parte de água da segunda, mais três litros.  

 

Quanto a primeira garrafa receberá de água?  

 

A) 4 litros 

B) 6 litros 

C) 8 litros 

D) 10 litros 

 

10. Em um cursinho pré-vestibular, o número de 

rapazes excede o de moças em 6 unidades. 

Sorteando-se um dos alunos dessa sala sabe-se 

que a probabilidade de que o sorteado seja uma 

moça é de 
2

5
 . Quantos são os rapazes desse 

cursinho? 

 

A) 12 

B) 14 

C) 16 

D) 18 

 

11. De acordo com o artigo 8º da Lei Orgânica 

do município de Jupiá-SC, Compete ao 

Município, privativamente, legislar sobre 

assuntos de interesse local e quanto ao 

Desenvolvimento Econômico. Em relação ao 

Desenvolvimento Econômico o município pode, 

exceto: 

 

A) estabelecer a Política Municipal de 

Desenvolvimento Econômico, buscando a 

redução das desigualdades locais e sociais, com 

a preservação do meio-ambiente;  

B) fomentar a produção agropecuária, industrial 

e prestação de serviços. 

C) promover e incentivar o turismo, como fator 

de desenvolvimento econômico e social;  

D) incentivar a criação de cooperativas e o 

associativismo.  

 

 



 

 

 

12. Analise as sentenças abaixo, considerando o 

artigo 51 da Lei Orgânica do município de 

Jupiá-SC. O processo legislativo municipal 

compreende a elaboração de: 

 

I - emendas à Lei Orgânica do Município;  

II - leis complementares;  

III - leis ordinárias;  

IV - leis delegadas;  

V - medidas provisórias;  

VI - decretos legislativos;  

VII – resoluções. 

VIII – portarias. 

 

Podemos afirmar que: 

 

A) Todas as sentenças estão corretas; 

B) Somente estão corretas as sentenças I, III, 

VII, VIII. 

C) Somente estão corretas as sentenças I, II, III, 

IV, V, VI, VII. 

D) Somente estão corretas as sentença I, V, 

VI,VII,VIII. 

 

13. De acordo com o artigo Art. 116. da Lei 

Orgânica do município de Jupiá-SC , leis de 

iniciativa do Poder Executivo estabelecerão, 

exceto: 

 

A) o plano plurianual;  

B) as diretrizes orçamentárias;  

C) os orçamentos anuais. 

D) os orçamentos semestrais. 

 

14. Analise as alternativas abaixo, considerando 

o Estatuto dos Servidores Públicos do município 

de Jupiá-SC. Em relação a posse é falsa a 

alternativa: 

 

A) A posse em cargo público dependerá de 

prévia inspeção médica oficial, inclusive no caso 

de posse dos agentes políticos. 

 

B) A posse poderá ser tomada mediante 

procuração específica; 

 

C) No ato da posse, o servidor apresentará 

declaração de bens e valores que constituem seu 

patrimônio e declaração quanto ao exercício ou 

não de outro cargo, emprego ou função pública; 

 

D) A posse ocorrerá no prazo de 30 (trinta) dias 

contados da publicação do ato de nomeação; 

 

15. Analise as sentenças abaixo 

considerando o artigo 5º do 

Estatuto dos Servidores Públicos do município 

de Jupiá-SC. 

 

Serão deferidas aos servidores as seguintes 

gratificações e adicionais: 

 

I - gratificação pelo exercício de função de 

direção, chefia e assessoramento;  

II - gratificação natalina;  

III - adicional pela prestação de serviço 

extraordinário;  

IV - adicional noturno;  

V - adicional de férias;  

VI - adicional de periculosidade e de 

insalubridade;  

VII – adicional por tempo de serviço;  

VIII – adicional de aperfeiçoamento 

profissional;  

IX – adicional de titulação. 

 

Assinale a alternativa correta: 

 

A) Todas as sentenças estão Corretas; 

B) Todas as alternativas são Falsas, pois o 

Estatuto dos Servidores não prevê gratificação; 

C) Somente estão corretas as sentenças: 

I,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX; 

D) Somente estão corretas as sentenças: I, II, 

IIII, V, VI, VII, VIII, IV. 

 

16. De acordo com o que está publicado no site 

oficial do município, a administração Municipal 

de Jupiá adquiriu três novos implementos 

agrícolas. Foram comprados dois Carretões para 

carga e descarga e um Colhedor de Silagem. Os 

recursos utilizados para o pagamento destes 

equipamentos provem: 

 

A) De recursos próprios; 

B) De recursos por transferência da secretaria 

estadual da agricultura; 

C) De recursos por transferência de emenda 

parlamentar; 

D) De recursos por transferência do ministério 

da agricultura. 

 

17. O Estado de Santa Catarina esteve envolvido 

na Revolução Farroupilha. Esta revolução teve 

como objetivo: 

 

A) Transformar Santa Catarina em uma 

República, separada do restante do país. 

B) Incorporar  Santa Catarina ao estado do Rio 

Grande do Sul. 



 

 

 

C) Incorporar o estado do Paraná ao estado de 

Santa Catarina. 

D) Disputa territorial com o estado do Rio 

Grande do Sul. 

 

18. Em relação ao estado de Santa Catarina, é 

falsa a alternativa: 

 

A) A primeira Constituição de Santa Catarina foi 

adotada em 1891; 

B)  A atual Constituição do Estado, foi adotada 

em 1989; 

C) O Poder Legislativo de Santa Catarina é 

constituído pela Assembleia Legislativa de Santa 

Catarina. Ela possui um total de 38 membros 

eleitos diretamente pelo sistema proporcional 

conforme o desempenho de cada partido nas 

eleições para um mandato de 4 anos. 

D) A maior corte do Poder Judiciário do Estado 

é o Tribunal de Justiça do Estado Santa Catarina, 

composta por 50 juízes diferentes denominados 

desembargadores. 

 

19. Sobre a colonização do Estado de Santa 

Catarina é falsa a alternativa: 

 

A) A primeira colônia europeia em Santa 

Catarina foi instalada em Jaraguá do Sul em 

1829. Eram 523 colonos católicos vindos de 

Bremem, Alemanha.  

B) A colônia de Blumenau, no Vale do Itajaí, foi 

fundada em 1850 por Hermann Blumenau. 

C) O elemento de cultura italiana insere-se no 

contexto populacional catarinense com 

Fundação da colônia Nova Itália (atual São João 

Batista) em 1836, no vale do rio Tijucas, com 

imigrantes da Ilha da Sardenha. 

D) A partir de 1889, novas levas de imigrantes 

poloneses e russos chegavam ao Sul de Santa 

Catarina, nos vales dos rios Urussanga, Tubarão, 

Mãe Luzia e Araranguá. 

 

20. Considerando com o que está publicado no 

site oficial do município, é falsa a alternativa em 

relação ao município de Jupiá-SC: 

 

A) População: 2.158 habitantes (1.866 eleitores) 

(fonte: IBGE / ano 2012); 

B) IDH: 0,719 (fonte: PNUD / 2000); 

C) Data de criação: 19/07/1995; 

D) Data de instalação: 01/01/1996.  

 

21. O princípio administrativo 

que, além de observar os atos 

legais administrativos, também analisa os 

regulamentos que contém normas 

administrativas, é denominado de:  

 

a) Princípio da Impessoalidade. 

b) Princípio da Legalidade. 

c) Princípio da Fidelidade. 

d) Princípio Normativo. 

 

22. É uma rede interna, fechada e exclusiva, 

com acesso somente para os colaboradores 

internos, de uma determinada empresa, ou seja, 

não é possível acessar ou trocar informações 

com computadores desta empresa, a não ser que 

se tenham credenciais de acesso. 

 

O trecho acima é a definição de: 

 

a) Intranet. 

b) Internet. 

c) Antivírus. 

d) Redes Sociais. 

 

23. Os elementos de validade dos atos 

administrativos são definidos pelas parcelas que 

compõem a estrutura do ato, de presença quase 

sempre obrigatória. Não faz parte desses 

elementos a: 

 

a) Competência. 

b) Forma. 

c) Produção. 

d) Finalidade. 

 

24. Os documentos administrativos que possuem 

formatos e dimensões variáveis, podendo conter 

representações geográficas ou arquitetônicas 

recebem qual nome? 

 

a) Documentos Iconográficos. 

b) Documentos Cartográficos. 

c) Documentos Filmográficos. 

d) Documentos Sonoros. 

 

25. No editor de texto Microsoft Office Word 

2007, é possível destacar um determinado trecho 

de um texto com os recursos Negrito, Itálico e 

Sublinhado. Esses recursos podem ser 

encontrados: 

 

a) Na guia ‘Layout de Página’. 

b) Na guia ‘Revisão’. 



 

 

 

c) Na guia ‘Início’. 

d) Na guia ‘Inserir’. 

 

 

 

26. O contrato administrativo pode ser definido 

como todo e qualquer ajuste entre os órgãos e 

entidades particulares e da administração 

pública, havendo um acordo de vontades para o 

desenvolvimento de vínculos e a estipulações 

das obrigações recíprocas. Uma de suas 

características é a de ser um contrato: 

 

a) Formal. 

b) Aleatório. 

c) Econômico. 

d) Impessoal. 

 

27. No Microsoft Office Power Point 2007, para 

excluir um slide de uma apresentação, é 

necessário: 

 

a) Clicar com botão esquerdo no slide ao 

qual você deseja excluir e, em seguida, clicar em 

Alterar Slide. 

b) Clicar com botão direito no slide ao qual 

você deseja excluir e, em seguida, clicar em 

Excluir Slide ou no teclado, apertar o botão 

“Delete”.  

c) Clicar com botão esquerdo no slide ao 

qual você deseja excluir e, em seguida, clicar em 

Duplicar Slide ou no teclado, apertar o botão 

“Insert”. 

d) Clicar com botão direito no slide ao qual 

você deseja excluir e, em seguida, clicar em 

Redefinir Slide ou no teclado, apertar o botão 

“Enter”. 

 

28. A licitação é um processo administrativo que 

consiste em assegurar a igualdade de condições 

a todos que realizem um contrato com o poder 

público, estabelecendo critérios objetivos de 

seleção das mais vantajosas propostas de 

contratação para o interesse público. Sua 

Publicidade visa: 

 

a) A proibição de qualquer critério 

subjetivo. 

b) O respeito das regras estabelecidas em 

seu edital. 

c) A transparência dos atos presentes na 

Administração Pública. 

d) A igualdade entre os licitantes. 

 

29. É um exemplo de 

dispositivo utilizado para 

realizar uma cópia de segurança de arquivos e 

dados (backup): 

 

a) Pendrive. 

b) Teclado. 

c) Gabinete. 

d) Cabo de Rede. 

 

30. No Microsoft Office Excel 2007 é possivel 

distinguir entre os diferentes tipos de números, 

adicionando um formato, como moeda, 

porcentagens ou datas. Assinale alternativa que 

contém os passos corretos para realizar essa 

utilizar essa função. 

 

a) Selecione as células que contêm 

números que você deseja formatar, clique na 

guia Início e, em seguida, clique na seta na caixa 

Geral. Selecione um formato de número. 

b) Selecione as células que contêm 

números que você deseja formatar, clique na 

guia Dados e, em seguida, vá à aba Classificar e 

Filtrar e selecione um formato de número que 

deseja. 

c) Selecione as células que contêm 

números que você deseja formatar, clique na 

guia Inserir e, em seguida, vá à aba Ilustrações e 

selecione um formato de número que deseja. 

d) Selecione as células que contêm 

números que você deseja formatar, clique na 

guia Fórmulas e, em seguida, vá à aba Inserir 

Função e selecione um formato de número que 

deseja. 

 

31. O procedimento administrativo visa à 

realização das ações administrativas, do começo 

ao seu fim, seguindo uma sucessão ordenada dos 

atos a partir de seus princípios. Dentre as 

alternativas abaixo, qual princípio faz parte de 

um procedimento administrativo? 

 

a) Princípio da Contradição. 

b) Princípio da Moralidade. 

c) Princípio da Finalidade. 

d) Princípio da Publicidade. 

 

32. O leilão é uma espécie licitatória que tem 

como objetivo a venda de quais tipos de bens? 

 

a) Mercadorias ilegais. 

b) Bens pessoais. 

c) Bens inservíveis para a administração 

pública. 

d) Imóveis particulares. 



 

 

 

33. Encontra-se no canto superior esquerdo dos 

programas do Microsoft Office 2007: Word, 

Excel, PowerPoint. Ao clicar, serão 

apresentados os comandos básicos para abrir, 

salvar e imprimir o seu documento. Assinale a 

alternativa que corresponde ao nome desse 

recurso: 

 

a) Menu Office. 

b) Menu de recursos. 

c) Botão Office. 

d) Botão de recursos. 

 

34. Quanto aos documentos de arquivos 

administrativos, qual das alternativas, presentes 

abaixo possui um exemplo de documento 

iconográfico? 

 

a) Manuscritos. 

b) Mapas. 

c) Plantas. 

d) Gravuras. 

 

35. A teoria dos arquivos dita que os 

documentos passam por estágios distintos de 

arquivamento, de acordo com seu uso. O arquivo 

que recebe o nome de segunda idade é o arquivo 

denominado 

 

a) Arquivo Corrente. 

b) Arquivo Permanente. 

c) Arquivo Intermediário. 

d) Arquivo Morto. 

 

36. O atalho do teclado utilizado para criar uma 

Nova Pasta no Windows 7 é: 

 

a) CTRL + SHIFT + N. 

b) CTRL + ALT + N. 

c) CTRL + N. 

d) CTRL + SHIFT + 1. 

 

37. No Microsoft Office Excel 2007 para 

realizar operações matemáticas é necessário 

digitar uma combinação de números e 

operadores de cálculos. Associe os sinais abaixo 

às suas respectivas operações matemáticas. 

 

X - Adição Y- Subtração    Z- 

Multiplicação   W- Divisão 

 

(__) Sinal de mais (+) 

(__) O asterisco (*) 

(__) Sinal de menos (-)  

(__) A barra (/)  

 

Assinale a alternativa correta 

com a ordem em que aparecem: 

 

a) Y – Z – W – X.  

b) Y – Z – X – W.  

c) X – Y – Z – W. 

d) X – Z – Y – W. 

 

38. A administração pública, quando direta, é 

desempenhada por certos poderes. Dentre as 

entidades abaixo, qual não representa um 

desempenhador da administração pública 

indireta? 

 

a) Administração Indireta da União. 

b) Administração Indireta dos Estados. 

c) Administração Indireta do Município. 

d) Administração Indireta da Cidade. 

 

39. Para renomear pastas no Windows 7 é 

necessário: 

 

a) Selecionar a pasta ou arquivo e clicar 

com o botão esquerdo do mouse, aparecerá uma 

janela na qual deve - se escolher a opção 

Modificar Pasta. 

b) Selecionar a pasta ou arquivo e clicar 

com o botão esquerdo do mouse, aparecerá uma 

janela na qual deve - se escolher a opção Editar 

Pasta. 

c) Selecionar a pasta ou arquivo e clicar 

com o botão direito do mouse, aparecerá uma 

janela na qual deve - se escolher a opção 

Nomear Pasta. 

d) Selecionar a pasta ou arquivo e clicar 

com o botão direito do mouse, aparecerá uma 

janela na qual deve - se escolher a opção 

Renomear. 

 

40. São exemplos de Navegadores (browser), 

exceto: 

 

a) Firefox. 

b) Chrome.  

c) Access. 

d) Opera. 

 

 

 

 

 


