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Estado de Santa Catarina 

Prefeitura de Iporã do Oeste 
Edital de Processo Seletivo nº 006/2019 

___________________________________________________________________ 

 

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: 

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. “Compreende a igualdade de tratamento que a administração deve dispensar aos administrados que 

estejam na mesma situação jurídica. Exige, também, a necessidade de que a atuação administrativa seja 

impessoal e genérica, com vistas a satisfazer o interesse coletivo. Esta é a razão pela qual deve ser 

imputada a atuação administrativa ao órgão ou entidade estatal executora da medida, e não ao agente 

público, pessoa física.” 

O trecho acima faz referência a qual princípio da Administração Pública? 

A) Princípio da intervenção mínima.  

B) Princípio da irretroatividade.  

C) Princípio da impessoalidade. 

D) Princípio da anterioridade da lei. 

 

02. Tal princípio obriga que a atividade administrativa seja pautada cotidianamente não só pela lei, mas 

também pelos princípios éticos da boa-fé, lealdade e probidade, deveres da boa administração: 

A) Princípio da publicidade. 

B) Princípio da ofensividade. 

C) Princípio da irretroatividade. 

D) Princípio da moralidade.  

 

03. Analise o trecho a seguir e assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna: 

“Quanto ao ____________ podemos dizer que o ordenamento jurídico censura a atuação amadorística do 

agente público, que, no exercício de sua função, deve imprimir incansável esforço pela consecução do 

melhor resultado possível e o máximo proveito com o mínimo de recursos humanos e financeiros. O 

princípio exige, também, que a Administração Pública seja organizada em permanente atenção aos 

padrões modernos de gestão, no fito de vencer o peso burocrático, para lograr os melhores resultados na 

prestação dos serviços públicos postos à disposição dos cidadãos.” 

A) Princípio da continuidade.  

B) Princípio da publicidade. 

C) Princípio da moralidade.  

D) Princípio da eficiência. 

 

04. O Ato Administrativo é a declaração do Estado ou de quem o represente, que produz efeitos jurídicos 

imediatos, com observância da lei, sob o regime jurídico de direito público e sujeita ao controle pelo 

Poder Público. São atributos do Ato Administrativo: 

I. Informalidade;  

II. Autoexecutoriedade;  

III. Imoralidade;  

IV. Imperatividade.  

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens I, III e IV estão corretos. 

C) Apenas os itens I, II e IV estão corretos. 

D) Apenas os itens II e IV estão corretos. 
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05. É o atributo pelo qual o ato administrativo deve corresponder a figuras previamente definidas pela 

lei como aptas a produzir determinados efeitos. O presente atributo é uma verdadeira garantia ao 

particular que impede a Administração de agir absolutamente de forma discricionária. Trata-se do 

atributo denominado: 

A) Presunção de legitimidade.  

B) Tipicidade.  

C) Ilegitimidade. 

D) Bagatela.  

 

06. Tendo em vista o Excel (2010), analise o trecho a seguir e assinale a alternativa que completa 

corretamente a lacuna:  

“A _________________ é uma das funções mais populares do Excel e permite que você faça comparações lógicas 

entre um valor e aquilo que você espera.” 

A) Função PROCV. 

B) Função SE. 

C) Função SOMA. 

D) Função DATA. 

 

07. Em relação à Função PROC, no Excel (2010), assinale a alternativa correta: 

A) Use esta função para retornar o número de dias entre duas datas. 

B) Use esta função para somar os valores nas células. 

C) Use esta função quando for necessário analisar uma única linha ou coluna e localizar um valor 

na mesma posição em uma segunda linha ou coluna. 

D) Use esta função para retornar um valor ou a referência a um valor de dentro de uma tabela ou 

intervalo. 

 

08. Em relação aos atalhos de teclado do Microsoft Word (2010), para desfazer uma ação, devemos 

pressionar: 

A) Ctrl + B. 

B) Ctrl + Z. 

C) Ctrl + C. 

D) Ctrl + F. 

 

09. De acordo com a Constituição Federal, trata-se de um direito dos trabalhadores urbanos e rurais: 

A) Remuneração do trabalho noturno inferior à do diurno. 

B) Seguro desemprego, em caso de desemprego voluntário.  

C) Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. 

D) Garantia de salário, inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável.  

 

10. Segundo a Constituição Federal, é livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: 

I. É opcional a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho; 

II. Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive 

em questões judiciais ou administrativas; 

III. Todos serão obrigados a filiar-se ou a manter-se filiado ao sindicato; 



4 
 
 

IV. O aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais.  

 Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens I, III e IV estão corretos. 

C) Apenas os itens I, II e IV estão corretos. 

D) Apenas os itens II e IV estão corretos. 

 

11. Leia com atenção: 

 Documento onde são registradas, de forma sucinta e metódica, as ocorrências, deliberações, 

resoluções, encaminhamentos que ocorreram em uma sessão, assembleia e reuniões em geral;  

 Possui valor jurídico, devendo ser redigida de forma que não possa ser posteriormente modificada. 

 Não há parágrafos ou espaços em branco, sendo que o texto deve ser escrito seguidamente, sem 

rasuras, abreviaturas ou entrelinhas.  

Os trechos acima fazem referência a qual documento? 

A) Circular.  

B) Atestado.  

C) Ata.  

D) Certidão.  

 

12. Forma de comunicação externa, sendo a correspondência característica dos entes públicos. Tem 

como objetivo tratar de assuntos oficiais da Administração Pública, endereçada às autoridades de 

outras instituições, públicas ou privadas, e também aos particulares. Estamos falando do: 

A) Requerimento.  

B) Pregão.  

C) Memorando.  

D) Ofício.  

 

Questões de Língua Portuguesa 
 

INSTRUÇÃO: As questões de nº 13 a nº 15 dizem respeito à tirinha a seguir. Leia-a atentamente 

antes de respondê-las. 

 

 
 

13. Em “Eu te conto todos os meus problemas, Garfield...”, quanto ao emprego da vírgula, assinale a 

alternativa correta: 

A) A vírgula deveria ser empregada antes de “todos”. 
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B) A vírgula deveria ser empregada antes de “problemas”. 

C) A vírgula deveria ser empregada depois de “Garfield”. 

D) Não há erros quanto ao emprego da vírgula na tirinha. 

 

14. Ainda na frase “Eu te conto todos os meus problemas, Garfield....” presente no primeiro quadrinho, se 

o verbo “contar” estivesse conjugado na 1ª Pessoa do Singular do Pretérito Perfeito, a alternativa 

correta seria: 

A) Contei. 

B) Contava. 

C) Contarei. 

D) Contara. 

 

15. Quanto à ortografia da Tirinha, assinale a alternativa correta. 

A) A palavra “problemas” está escrita de forma incorreta. 

B) A palavra “aí” está acentuada de forma incorreta. 

C) A palavra “consegue” está escrita de forma incorreta. 

D) Não há erros de ortografia na Tirinha. 

 

16. Assinale a alternativa incorreta quanto à flexão do adjetivo: 

A) Uniformes verde-oliva. 

B) Saias azul-ferrete. 

C) Canários amarelos-ouro. 

D) Blusas vermelho-sangue. 

 

17. Leia a frase a seguir: 

“Gregório XIV escreveu o capítulo XI do livro mais famoso do mundo.” 

Os termos destacados representam respectivamente: 

A) Sétimo – Nove. 

B) Quatorze – Onze. 

C) Dezesseis – Onze. 

D) Quatorze – Nove. 

 

Questões de Conhecimentos Gerais 
 

18. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Iporã do Oeste/SC, os logradouros, obras e serviços 

públicos só poderão receber nomes de pessoas falecidas há pelo menos: 

A) Três meses.  

B) Seis meses.  

C) Um ano. 

D) Dois anos.  
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19. Com base na notícia a seguir e utilizando seus conhecimentos sobre o assunto, analise o trecho e 

assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna: 

“O Brasil é o ____________ maior emissor de gases estufa do mundo, sendo responsável por aproximadamente 

2,7% da liberação de poluentes.” 
(Fonte adaptada: https://oglobo.globo.com/>acesso em 30 de julho de 2019) 

A) Segundo.  

B) Terceiro.  

C) Quinto.  

D) Oitavo.  

 

20. Leia com atenção: 

 Foi totalmente planejada, e seu traçado é em forma de xadrez;  

 Considerada a capital brasileira da agroindústria e capital catarinense de turismo de negócios;  

 Está localizada na Região Oeste Catarinense, na inserção da bacia hidrográfica do Rio Uruguai, 

cujo curso define a divisa com o estado do Rio Grande do Sul; 

 Os municípios vizinhos são, basicamente, distritos desmembrados, como Cordilheira Alta, Seara, 

Xaxim, Coronel Freitas e Nova Itaberaba. 

Os trechos acima fazem referência a qual cidade de Santa Catarina? 

A) Içara.  

B) Chapecó.  

C) Araranguá.  

D) Blumenau. 

 

 

 

 

 


