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Estado de Santa Catarina 

Prefeitura Municipal de Barra Bonita 

Edital de Processo Seletivo nº 01/2020  

___________________________________________________________________ 

 

CADERNO DE PROVAS 
 

Cargo Prova Tipo 

Auxiliar Administrativo 01 
 

 AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE PROVAS. 

 

Leia atentamente as instruções abaixo: 

 

 Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou azul, 
feita de material transparente. 

 Não será permitida qualquer consulta ou comunicação entre os candidatos. 
 Verifique se: 

 No seu cartão resposta, o tipo de prova destacado corresponde 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.  

 Sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 20 questões, numeradas de 1 à 20. 
Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores por falha 
de impressão e/ou total de questões. 

 Preencha o Cartão Resposta, com as informações solicitadas. 
 Para cada questão existe apenas uma resposta certa. A resposta certa deve ser marcada no Cartão 

Resposta. 
 Segue demonstrado a forma correta de preencher o Cartão Resposta: 
 As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação da questão.  
 É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do Cartão Resposta. 
 A prova terá duração de 02h30min, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do Cartão 

Resposta. 
 A saída da sala só poderá ocorrer após decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas. 
 Ao sair da sala, entregue o Cartão Resposta ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local de aplicação 

das provas. 
 Não é permitido o uso do banheiro após entregar seu Cartão Resposta. 

 

Boa prova! 

______________________________________________________________________________ 
Rascunho do gabarito: 

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 Especifico 
 

01. Assinale a única alternativa que não contém apenas navegadores (browsers): 

A) Mozilla Firefox; Microsoft Edge; Opera. 

B) Chrome; Microsoft Edge; Mozilla Firefox. 

C) Opera; Linux; Safari. 

D) Chrome; Opera; Mozilla Firefox. 

 

02. Assinale a alternativa que corresponde à definição do princípio da Autenticidade, relacionado à 

segurança da informação: 

A) Princípio que garante que a informação seja aberta apenas por pessoas autorizadas.  

B) Princípio que assegura a precisão e a integridade da informação. 

C) Princípio que garante que a informação ou o usuário é autêntico. 

D) Princípio que assegura que a informação e os sistemas de informação estão acessíveis e 

podem ser acessados a qualquer tempo. 

 

03. O professor de Informática Caio, da Universidade XPTO ensinou aos alunos da turma do 5º 

semestre de segurança da informação que o termo que designa qualquer técnica para embaralhar 

dados de tal forma que eles só poderão ser compreendidos por quem possuir uma chave de 

decodificação apropriada é denominado como criptografia. O estudante João Marcos, levantou o 

braço e contradisse o professor ao dizer que a definição apresentada se tratava da Memória RAM. 

Em relação à situação descrita, assinale a alternativa correta: 

A) João Marcos tem razão. 

B) Ambos têm razão. 

C) Ambos estão equivocados. 

D) Caio tem razão.  

 

04. Leia o trecho a seguir e assinale ao que segue: 

“___________ é um conjunto de circuitos onde o microprocessador realiza dois tipos de operações: 

leitura e escrita. Seus principais objetivos são: manter os dados e as instruções entre operações 

aritméticas e lógicas; armazenar provisoriamente dados e instruções transferidas de e para 

equipamentos de interface; manter os dados e as instruções removidos de e para componentes de 

unidade e armazenamento”.  

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna: 

A) Memória. 

B) Processador. 

C) Placa-mãe. 

D) Hardware.  
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05. Leia o trecho a seguir sobre um dos atributos da Redação Oficial: 

“A ______________ deve ser a qualidade básica de todo texto oficial. Pode-se definir como tal, 

aquele texto que possibilita imediata compreensão pelo leitor. Não se concebe que um documento 

oficial ou um ato normativo de qualquer natureza seja redigido de forma obscura, que dificulte ou 

impossibilite sua compreensão. A transparência é requisito do próprio Estado de Direito: é 

inaceitável que um texto oficial ou um ato normativo não seja entendido pelos cidadãos. O princípio 

constitucional da publicidade não se esgota na mera publicação do texto, estendendo-se, ainda, à 

necessidade de que o texto tenha ______________”.  

Sabendo que as lacunas do trecho são preenchidas com apenas uma palavra, assinale a alternativa 

que representa a resposta correta: 

A) Clareza.  

B) Subjetividade. 

C) Pessoalidade. 

D) Imoralidade. 

 

06. Marcos Paulo, estudante de arquivologia da Universidade Kappa Delta estava em tarde de 

estudos sobre os pronomes de tratamento utilizados para Redação Oficial. Estava em dúvida sobre 

o vocativo a ser utilizado em Redação Oficial para se dirigir a um Deputado Federal. Para solucionar 

tal dúvida, consultou as regras de Redação Oficial e concluiu que o vocativo correto é: 

A) Senhor Deputado. 

B) Excelentíssimo Senhor Deputado. 

C) Doutor Deputado. 

D) Excelentíssimo Doutor Deputado.  

 

07. O setor responsável pelo recebimento, registro, distribuição, controle da tramitação e expedição 

de documentos, com vistas ao favorecimento de informações aos usuários internos e externos é 

denominado como: 

A) Arquivo. 

B) Expressão. 

C) Protocolo. 

D) Produção. 

 

08. Em relação às técnicas de arquivamento documental, é certo dizer que o método de 

arquivamento em que o principal elemento é o assunto, de modo que o método de ordenação tem 

por eixo os assuntos presentes nos documentos é o método: 

A) Geográfico. 

B) Numérico. 

C) Alfabético. 

D) Ideográfico. 
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09. José Márcio, professor de Direito Constitucional da Universidade X, estava na sala de aula da 

turma 4302B e ensinou aos alunos que nas empresas de mais de duzentos empregados, é 

assegurada a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o 

entendimento direto com os empregadores. O aluno Marcos Paulo levantou o braço e contradisse 

o professor ao dizer que na verdade nas empresas de mais de cento e cinquenta empregados, é 

assegurada a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o 

entendimento direto com os empregadores. De acordo com a Constituição Federal, assinale a 

alternativa correta: 

A) José Márcio tem razão. 

B) Ambos têm razão. 

C) Ambos estão equivocados. 

D) Marcos Paulo tem razão.  

 

10. Este princípio determina que a Administração Pública deve agir, de modo rápido e preciso, para 

produzir resultados que satisfaçam as necessidades da população. Trata-se do princípio da: 

A) Moralidade. 

B) Publicidade. 

C) Eficiência. 

D) Autotutela. 

 

11. Sobre os atos administrativos, leia o trecho a seguir e assinale ao que segue: 

“___________ consiste no desfazimento do ato administrativo, por motivo de ilegalidade, efetuada 

pelo próprio Poder que o editou ou determinada pelo Poder Judiciário.” 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho: 

A) Preservação. 

B) Anulação. 

C) Convalidação.  

D) Revogação.  

 

12. O ato administrativo da competência exclusiva do Chefe do Executivo, só podendo ser editado 

pelo Presidente da República, Governadores e Prefeitos, que pode conter abrangência genérica, 

revestindo-se de caráter normativo, como pode ter alcance individualizado é denominado como: 

A) Portaria. 

B) Resolução. 

C) Decreto. 

D) Resolução.  
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Questões de Língua Portuguesa 
 
INSTRUÇÃO: As questões de nº 13 a nº 17 dizem respeito ao Texto. Leia-o atentamente antes 
de respondê-las. 
 

(Texto) 

 
 

13. Com base no Texto e seu contexto, é correto afirmar que Mário Borges: 

A) É médico cirurgião. 

B) É jogador de futebol. 

C) É lutador de jiu-jitsu. 

D) Queria ser jogador de futebol. 

 

14. A vírgula presente na linha 4 do Texto foi empregada pelo autor com a função de isolar: 

A) Apostos explicativos. 

B) Termos coordenados assindéticos (sem ligação por conectivo), de mesma função sintática, 

que formam, muitas vezes, enumerações. 

C) O sujeito do seu verbo. 

D) Adjuntos adverbiais locucionais deslocados dentro da estrutura oracional. 

 

15. Sobre a ortografia presente no Texto, analise as seguintes palavras: 

I. “Cirurgião” (linha 1); 

II. “Início” (linha 2); 

III. “Perdesse” (linha 9). 

Dos itens acima: 

A) O item I está escrito erroneamente. 

B) O item II está escrito erroneamente. 

C) Todos os itens estão escritos corretamente. 

D) O item III está escrito erroneamente. 
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16. O verbo “mudar” (linha 6), no contexto em que está inserido, é: 

A) Verbo transitivo direto. 

B) Verbo transitivo intransitivo. 

C) Verbo transitivo indireto. 

D) Verbo transitivo direto e indireto. 

 

17. A preposição “de” presente na linha 3 do Texto é exigida pela regência da seguinte palavra: 

A) “infância” (linha 2). 

B) “adolescência” (linha 3). 

C) “adepto” (linha 3). 

D) “esportes” (linha 3). 

 

Questões de Conhecimentos Gerais 
 

18. Leia o trecho abaixo para responder a questão subsequente: 

“A ______________ iniciou-se em 1889, quando aconteceu a Proclamação da República, no dia 

15 de novembro. Esse acontecimento iniciou-se pela manhã do dia citado quando os militares 

liderados pelo marechal Deodoro da Fonseca derrubaram o Visconde de Ouro Preto do Gabinete 

Ministerial. Na sequência do dia, José do Patrocínio, vereador no Rio de Janeiro, proclamou a 

República.” 
(Fonte adaptada: https://brasilescola.uol.com.br/). 

 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna: 

A) Coluna Prestes. 

B) República Velha. 

C) Era Vargas. 

D) Revolução Praieira. 

 

19. Qual fator geográfico possibilitou o desenvolvimento da civilização egípcia na antiguidade? 

A) A presença de cidades que possuíam conhecimento avançado em técnicas de produção de 

armamento. 

B) A existência de florestas que produziam frutos para o consumo da população. 

C) A existência do Rio Nilo, que além de fertilizar as terras e possibilitar a prática da agricultura, 

servia para a pesca. 

D) O clima chuvoso da região, que favorecia a prática da agricultura. 
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20. Leia a notícia para responder a questão: 

 

Estudo estima que coronavírus infectou mais de 75 mil pessoas 

 

“Com base em dados de deslocamento, pesquisadores estimam que número de pessoas 

infectadas seja maior do que o já reportado. 

O novo coronavírus pode ter contaminado 75.815 pessoas, de acordo com um estudo que 

analisou dados coletados do início da epidemia até o dia 25 de janeiro deste ano. O número é 

quase quatro vezes maior do que o reportado por autoridades de saúde da China. Atualmente, 

segundo dados oficiais, 20 mil pessoas foram contagiadas com o novo vírus. 

Segundo os pesquisadores, o motivo da discrepância dos dados estaria relacionado com o 

tempo que o vírus leva para ser detectado. O tempo entre o contágio e a apresentação de sintomas 

também está entre as razões apontadas pelos pesquisadores para a diferença nos números.” 

 (Fonte adaptada: https://exame.abril.com.br/ciencia/> Acesso em 05 de Fevereiro de 2020). 

 

Assinale a alternativa que aponta corretamente os sintomas do coronavírus: 

A) Os sintomas mais prevalentes são febre, tosse e falta de ar. Alguns pacientes apresentam 

coriza e diarreia. Casos graves podem evoluir para pneumonia, síndrome respiratória aguda 

grave e insuficiência renal. 

B) Os sintomas mais prevalentes são febre, desconforto geral, dor de cabeça, fadiga severa, 

dores nas costas, vômitos. Poucos dias depois, manchas vermelhas começam a aparecer 

no rosto, nas mãos, nos antebraços e, posteriormente, no tronco também. 

C) Os sintomas mais prevalentes são ocorrência de sangue nas fezes, perda de peso, olhos 

amarelados, fadiga, falta de apetite, tonturas, apatia, vontade de comer substâncias não 

alimentares como arroz cru, areia ou gelo, palidez, gengivas esbranquiçadas. 

D) Os sintomas mais prevalentes são febre até 38ºC, secreção nasal, tosse e espirros, dor de 

cabeça, mal estar, gânglios aumentados, especialmente próximos ao pescoço, conjuntivite, 

manchas vermelhas na pele que causam coceira. 

 




