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Estado de Santa Catarina

Prefeitura de Paraíso
Edital de Processo Seletivo nº 001/2019
___________________________________________________________________

Caderno de Prova para o cargo de

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
TIPO DE PROVA: 01
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.
 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.
 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.
 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 de 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:
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Questões de Conhecimento Especifico
01. Leia o trecho a seguir e assinale ao que segue:
“Enquanto os particulares não podem, via de regra, executar espontaneamente suas pretensões
resistidas, pois incorreriam no crime tipificado no art. 345 do Código Penal de exercício arbitrário
das próprias razões, definido como: “fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão,
embora legítima, salvo quando a lei o permite”, a Administração pode agir com ______________.
Esta é o atributo de acordo com o qual a Administração Pública pode executar suas decisões, com
coerção, sem ter de submetê-las previamente ao Poder Judiciário. Conforme visto no item poder
de polícia, pode ser dividida em dois aspectos: exigibilidade e executoriedade.”
(NOHARA, Irene Patrícia. Direito administrativo. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2018. p. 183)

O trecho acima transcrito trata de um dos atributos do ato administrativo, assinale a alternativa que
corresponde a tal atributo, completando a lacuna:
A) Tipicidade.
B) Imperatividade.
C) Presunção de veracidade.
D) Autoexecutoriedade.
02. Sobre os atos administrativos negociais, é certo dizer que:
A) São aqueles que consubstanciam determinações de caráter geral para a atuação
administrativa. São exemplos de atos normativos: os decretos regulamentares, os
regimentos, as resoluções, as deliberações e as portarias de conteúdo geral.
B) São atos que atestam uma situação existente. São atos administrativos apenas em sentido
formal (atos da Administração), porque materialmente não contêm, via de regra, nenhuma
declaração de vontade da Administração. São enunciativos os atestados, as certidões, os
pareceres e os votos.
C) São aqueles que envolvem uma declaração de vontade do Poder Público coincidente com
a pretensão do particular, que visa à concretização de negócios jurídicos públicos ou à
atribuição de certos direitos e vantagens ao particular. Compreendem-se nesta categoria a
licença, a autorização, a permissão, a aprovação e a homologação.
D) São atos que orientam a atividade administrativa interna. Dirigem-se aos servidores para
esclarecer o desempenho de suas atribuições. São exemplos destes atos: as instruções, as
circulares, as portarias, as ordens de serviço, os avisos e os despachos.
03. O ato pelo qual os órgãos consultivos da Administração emitem opinião sobre assuntos técnicos
ou jurídicos de sua competência é denominado como:
A) Homologação.
B) Autorização.
C) Aprovação.
D) Parecer.
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04. Assinale a alternativa que corresponde à definição do ato administrativo classificado quanto à
forma como “Circular”:
A) São formas de que se revestem os atos, gerais ou individuais, emanados de autoridades
outras que não o Chefe do Executivo.
B) O instrumento de que se valem as autoridades para transmitir ordens internas uniformes a
seus subordinados.
C) É o instrumento pelo qual a Administração Pública confere licença ou autorização para a
prática de ato ou exercício de atividade sujeitos ao poder de polícia do Estado.
D) É o ato administrativo que contém decisão das autoridades administrativas sobre assunto
de interesse individual ou coletivo submetido à sua apreciação.
05. Marcos Paulo e Sérgio estavam em debate sobre o ato administrativo pelo qual é suprido o
vício existente em um ato ilegal, com efeitos retroativos à data em que este foi praticado. Marcos
Paulo dizia se tratar da convalidação, enquanto Sérgio dizia se tratar da revogação. Em relação à
situação descrita assinale a alternativa correta:
A) Ambos têm razão.
B) Marcos Paulo tem razão.
C) Sérgio tem razão.
D) Ambos estão equivocados.
06. Maurício, estudante de arquivologia da Universidade XPTO, estava em dúvida sobre o
procedimento no qual o protocolo cadastra o documento em um sistema de controle (informatizado
ou manual), atribuindo a ele um número codificado de acompanhamento. Para sanar sua dúvida
resolveu buscar auxílio do professor Caio que prontamente lhe informou se tratar da etapa de:
A) Registro e autuação.
B) Classificação.
C) Recebimento.
D) Controle da movimentação.
07. Em relação aos procedimentos administrativos, assinale a alternativa que corresponde à
definição da “juntada por apensação”:
A) É a remessa do processo às unidades internas institucionais que decidirão sobre a matéria
nele tratada.
B) É a união definitiva e irreversível de 01 (um) ou mais processo(s) /documento(s), a 01 (um)
outro processo (considerado principal), desde que pertencentes a um mesmo interessado e
que contenham o mesmo assunto.
C) É o processo que apresenta matéria indispensável à instrução do processo principal.
D) É a união provisória de um ou mais processos a um processo mais antigo, destinada ao
estudo e à uniformidade de tratamento em matérias semelhantes, com o mesmo interessado
ou não.
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08. Em informática, é certo dizer que o local onde os dados são armazenados temporariamente é
denominado como:
A) Cache.
B) Browser.
C) Bridge.
D) Bookmark.
09. Leia o trecho a seguir e assinale ao que segue:
“Um dispositivo de hardware que envia e recebe sinais sonoros entre equipamentos de som e um
computador executando um processo de conversão com um mínimo de qualidade e também para
gravação e edição.”
Assinale a alternativa que corresponde à nomenclatura da definição do trecho citado:
A) Placa de som.
B) Placa de vídeo.
C) Placa gráfica.
D) Processador.
10. José Dias estava em debate com sua esposa Luciane sobre os direitos previstos na
Constituição Federal de 1988. José Dias dizia que o adicional de remuneração para as atividades
penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei estava previsto na Constituição dentre os Direitos
Sociais, enquanto que Luciane dizia que estava previsto dentre os direitos da Ordem Econômica.
De acordo com a Constituição Federal, assinale a alternativa correta:
A) Luciane tem razão.
B) José Dias tem razão.
C) Ambos têm razão.
D) Ambos estão equivocados.
11. O professor Ricardo, que leciona Direito Constitucional na Universidade Alpha Gama colocou
na lousa a seguinte afirmativa:
“É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de
direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do
mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei.”
O aluno Fernando disse que a frase estava equivocada, pois a dispensa nos termos escritos seria
permitida e incentivada, conforme previsto na Constituição Federal de 1988. O professor Ricardo
disse que o aluno estava equivocado, pois a Constituição Federal prevê a vedação expressa para
a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou
representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo
se cometer falta grave nos termos da lei. Em relação à situação descrita, assinale a alternativa
correta:
A) Fernando está correto.
B) Ambos estão equivocados.
C) Ambos estão corretos.
D) Ricardo está correto.
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12. Marianna, servidora pública recém-empossada no cargo de auxiliar administrativa no Estado
Delta X, estava incumbida da tarefa de elaborar uma correspondência oficial para um Deputado
Federal. Ao elaborar a correspondência, Marianna estava em dúvida sobre qual seria o Vocativo a
ser empregado para se dirigir ao Deputado Federal na correspondência oficial. Douglas, seu colega
de trabalho disse que o Vocativo correto seria “Excelentíssimo Senhor Deputado Federal”; Adriane,
que sentava-se à mesa ao lado de Douglas disse que ele estava equivocado pois no caso de
correspondência oficial dirigida à um Deputado Federal o vocativo a ser empregado é “Senhor
Deputado Federal”. De acordo com as regras de Redação Oficial, assinale a alternativa correta:
A) Ambos têm razão.
B) Adriane tem razão.
C) Douglas tem razão.
D) Ambos estão equivocados.

Questões de Língua Portuguesa
INSTRUÇÃO: Analise a Charge a seguir para responder às questões nº 13 a nº 17:
(Charge)

13. É correto afirmar que a palavra “seríamos” é acentuada pela mesma regra de acentuação que
a palavra:
A) Paralelepípedo.
B) Saúde.
C) Tórax.
D) Júri.
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14. “Tenho certeza de que...” (terceira fala). O sujeito da oração é:
A) Simples.
B) Composto.
C) Oculto.
D) Inexistente.
15. A partícula “que” presente na segunda fala “[...] as postagens que o pessoal [...]” exerce função
morfológica de:
A) Pronome relativo.
B) Conjunção integrante.
C) Conjunção concessiva.
D) Preposição.
16. “Tenho certeza de que...” (terceira fala). É correto afirmar que o verbo “ter” está conjugado no:
A) Presente do indicativo.
B) Pretérito imperfeito do indicativo.
C) Pretérito perfeito do indicativo.
D) Pretérito mais-que-perfeito do indicativo.
17. É correto afirmar que a palavra “lixo” (primeira fala) exerce função morfológica de:
A) Advérbio.
B) Adjetivo.
C) Substantivo.
D) Conjunção.

Questões de Conhecimentos Gerais
18. Em julho de 2019, foi divulgado que Brasil e Turquia são os dois únicos países que aderiram a
medidas globais da Organização Mundial de Saúde e implementaram políticas de combate ao uso
de substâncias tóxicas. Ambos os casos se referem ao consumo de:
A) Limitação do consumo de álcool.
B) Drogas ilícitas.
C) Combate ao tabagismo.
D) Redução da automedicação.
19. Ligado à Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro, completa em 2019 cem anos de idade, pioneiro
na produção de soros antiofídicos no Brasil e com a produção de medicamentos de uso humano.
A citação faz referência a:
A) Instituto Butantã.
B) Instituto Vital Brazil.
C) Instituto São Francisco.
D) Instituto Albert Einstein.
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20. Santa Catarina possui diversos sítios e museus arqueológicos que preservam relíquias préhistóricas, artefatos de pedra lascada e de pedra polida, ossadas e fósseis. Assinale a alternativa
que cita corretamente um destes sítios do estado:
A) Sambaqui da Lagoa Garopaba do Sul.
B) Reserva Estadual da Cerca Grande.
C) Parque Nacional Cavernas do Peruaçu.
D) Cemitério indígena de Sete Cidades.

