
MUNICÍPIO DE IRATI 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

TESTE SELETIVO  01/2021 

14 de março de 2021 

 

                

 

 

 

 

 

Este Caderno contém 20 (vinte) questões, constituídas com cinco opções (A, B, C, D, E) e 

uma única resposta correta. Em caso de divergência de dados e/ou defeitos, solicite 

providências ao fiscal de sala. 

Você receberá o Cartão Resposta, no qual serão transcritas as respostas do Caderno de 

Questões, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de 

preenchimento contidas nele. 

Após o preenchimento do Cartão Resposta, o candidato deverá assinar o mesmo, sob pena 

de invalidez do documento. 

Durante a realização das provas é vedado:  

a) consultar livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações ou equipamentos 

eletrônicos;  

b) a comunicação entre os candidatos;  

c) ausentar-se da sala sem a companhia de um fiscal;  

d) a ingestão de alimentos e bebidas, com exceção de água acondicionada em embalagem 

plástica transparente sem rótulos e/ou etiquetas;  

e) entregar a prova e o cartão resposta antes de decorrida 45:00 minutos do seu início.  

f) o uso de relógio de qualquer tipo e aparelhos telefônicos, quaisquer equipamentos 

elétrico ou eletrônico, bonés, chapéus e porte de qualquer tipo de arma. 

A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta, somente 

será permitida depois de transcorrido 45:00  minutos do início da mesma. 

Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de Questões 

e o Cartão Resposta ao fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens especificados 

acima, implicará na eliminação do candidato do Concurso Público. 

O tempo de duração total da prova é de 1:30 horas, incluído o tempo para preenchimento do 

Cartão Resposta. 

Os 3 últimos candidatos, ao terminarem a prova, deverão permanecer juntos em sala 

para, juntamente com os fiscais assinar a folha ata, o verso dos cartões respostas, o 

lacre dos envelopes que guardarão os Cartões Resposta. 

 

 

 

 

 

 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 



 

Português 
1) Relacione a segunda coluna de acordo com seu significado. 

(1) suar      (  ) transpirar 

(2) eminente      (  ) vir à tona - afundar 

(3) cavaleiro      (  ) importante 

(4) emergir       (  ) que anda a cavalo 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 

a) 1, 2, 3, 4.  b) 1, 4, 2, 3.  c) 1, 4, 3, 2.  d) 1, 2, 4, 3. 

e) 1, 3, 2, 4. 

 

2) Assinale o antônimo da palavra feliz. 

a) Alegre. b) Amoroso.  c) Feio. d) Infeliz. e) Obeso. 

 

3) Relacione a segunda coluna de acordo com seu significado. 

(1) soar      (  ) afundar 

(2) imitente      (  ) produzir som 

(3) cavalheiro     (  ) próximo 

(4) imergir      (  ) homem gentil. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 

a) 4, 1, 2, 3.  b) 4, 2, 1, 3.  c) 1, 2, 3, 4.  d) 1, 4, 2, 3. 

e) 2, 1, 4, 3. 

 

4) Leia atentamente abaixo. 

Você quer um sorvete? 

A frase acima é: 

a) Exclamativa. b) Argumentativa.  c) Interrogativa.    d) Ofensiva. 

e) Enigmática. 

 

5) As sílabas estão corretas EXCETO. 

a) me-sa. b) ca-chor-ro. c) cor- da. d) ga-to. e) ca-rro-ça. 

 

  

  

  

 

 

 

 



 Matemática 

 
6) Ao entras na sala de aula do 6º ano Gustavo observou que tinha um exercício 

de matemática com duas alternativas desta maneira: 

 

Sabendo que Gustavo acertou as duas contas e após obter os resultados somou 

os dois valores. Qual é o valor dessa soma: 

(a) 54  (b) 44  (c) 34  (d) 24  (e) 14 

7) Leonardo leu um livro em 6 dias, lendo 18 páginas por dia. Se tivesse lido 12 

páginas por dia, em quantos dias teria lido o livro? 

(a) 7  (b) 8  (c) 9  (d) 10  (e) 11 

8) Uma escola de Ensino Básico tem 45 professore, deste total 20% são de 

matemática. Quantos professores de matemática tem essa escola? 

(a) 6  (b) 7  (c) 8  (d) 9  (e) 11 

9) A conta de alguns itens que foram adquiridos na livraria de R$14,85. Gustavo 

usou quatro tipos de moedas: de 1 real, de 50 centavos, de 25 centavos e de 10 

centavos. Sabendo que ela usou 8 moedas de 1,0 real s e 7 moedas de 50 

centavos, 79 moedas de 25 centavos então quantas moedas de 10 centavos 

foram necessárias para que fosse completada a quantia devida? 

(a) 6  (b) 7  (c) 8  (d) 9  (e) 11 

 

10) ) Marta  começou a preparar o  jantar às 19h e 20min. Se o tempo do 

preparativo do cardápio  é de uma hora e quarenta e cinco minutos , que horas 

o jantar de Marta estará sendo servido? 

(a) 21h (b) 22h 10min. (c) 21h 50min (d) 21h 05 min 

(e) nenhuma das respostas anteriores 

 



Conhecimentos Específicos 
 

11) Quando me refiro ao correio eletrônico, estou falando de: 

a) Mensagem de whatsApp. b) Carta via correio.     c) Fax.        d) E-mail. 

e) Nenhuma das alternativas. 

 

Responda as questões de 12 à 16 de acordo com Título III – Da Organização do 

Estado – Capítulo. I 

 

12) De acordo com o Art. 18. A organização político-administrativa da República 

Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, todos _____________, nos termos desta Constituição. 

Assinale a alternativa que preenche corretamente o espaço em branco. 

a) autônomos. b) liberais. c) unidos. d) interligados.    e) dependentes. 

 

13) Conforme o Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 

aos Municípios: 

I - estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o 

funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de 

dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse 

público; 

II - recusar fé aos documentos públicos; 

III - criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. 

Assinale a alternativa correta. 

a) Apenas o item I está correto. b) Apenas o item II está correto. 

c) Apenas o item III está correto. d) Apenas os itens I e II estão corretos. 

e) Todos os itens estão corretos. 

 

14) De acordo com o Art. 27. O número de Deputados à Assembleia Legislativa 

corresponderá ao _________ da representação do Estado na Câmara dos 

Deputados e, atingido o número de trinta e seis, será acrescido de tantos quantos 

forem os Deputados Federais acima de doze. 

Assinale a alternativa que preenche corretamente o espaço em branco. 

a) triplo. b) quádruplo.  c) dobro. d) quíntuplo.  e) sétuplo. 

 

15) De acordo com o Art. 27, § 1º Será de ________ anos o mandato dos 

Deputados Estaduais, aplicando- sê-lhes as regras desta Constituição sobre 

sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, remuneração, perda de mandato, 

licença, impedimentos e incorporação às Forças Armadas. 

Assinale a alternativa que preenche corretamente o espaço em branco. 

a) dois. b) quatro. c) cinco. d) seis. e) três. 

 



16) Conforme Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder 

Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle 

interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. 

§ 1º O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos 

Tribunais de Contas dos Estados ou do Município ou dos Conselhos ou Tribunais 

de Contas dos Municípios, onde houver. 

§ 2º O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o 

Prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de dois 

terços dos membros da Câmara Municipal. 

§ 3º As contas dos Municípios ficarão, durante sessenta dias, anualmente, à 

disposição de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá 

questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei. 

§ 4º É vedada a criação de Tribunais, Conselhos ou órgãos de Contas 

Municipais. 

Assinale a alternativa correta. 

a) Somente os § 1º e 2º estão corretos. b) Somente os § 2º e 3º estão corretos. 

c) Somente os § 3º e 4º estão corretos. d) Somente os § 1º e 4º estão corretos. 

e) Todos os § (itens) estão corretos. 

 

17) A Lei Federal nº 8.666/93 é de: 

a) 21 de julho. b) 21 de junho. c) 20 de agosto. d) 23 de setembro. 

e) 20 de outubro. 

 

18) De acordo com a Lei Federal nº 8.666/93, marque “V” para verdadeiro e “F” 

para falso. 

(  ) De acordo com o Art. 1º. Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações 

e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de 

publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta Lei, além dos órgãos da 

administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, 

as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades 

controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios. 

(  ) Em seu Art. 2º. As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, 

alienações, concessões, permissões e locações da Administração Pública, 

quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de 

licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei. 

(  ) Conforme o Art. 4º. Todos quantos participem de licitação promovida pelos 

órgãos ou entidades a que se refere o art. 1º têm direito público subjetivo à fiel 

observância do pertinente procedimento estabelecido nesta lei, podendo 

qualquer cidadão acompanhar o seu desenvolvimento, desde que não interfira 

de modo a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos. 

Assinale a alternativa correta. 



a) F, V, V. b) V, F, V. c) V, V, V. d) V, F, F. e) V, V, F. 

 

19) De acordo com o Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, 

observado o seguinte: 

I - a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, 

ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a 

interferência e a intervenção na organização sindical; 

II - é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, 

representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base 

territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, 

não podendo ser inferior à área de um Município; 

III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais 

da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas; 

IV - a assembleia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria 

profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da 

representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista 

em lei; 

V - ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato; 

VI - é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de 

trabalho; 

VII - o aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações 

sindicais; 

VIII - 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. 

Assinale a alternativa correta.  

a) Somente os itens I, III, V e VII estão corretos. 

b) Somente os itens II, IV e VIII estão corretos. 

c) Somente os itens III, VI e VIII estão corretos. 

d) Somente os itens I, IV, V, e VII estão corretos. 

e) Todos os itens estão corretos. 

 

20) Mozila, Internet Explorer e Microsoft Edge são exemplos de: 

a) Software.  b) hardware.  c) Navegadores. d) Editores de texto. 

e) Nenhuma das alternativas. 


