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 Município de Guaraciaba 

Estado de Santa Catarina 

Edital de Concurso Público nº 007/2018 

 

 

TIPO DE PROVA: 01 

CADERNO DE PROVA 

CARGO: Assistente Administrativo 

________________________________________________________________________________________________________________________________

INSTRUÇÕES: 

 

 Deixe sobre a carteira apenas o documento de 

identificação e a caneta esferográfica de tinta preta 

ou azul, feita de material transparente. 

 Preencha o CARTÃO DE RESPOSTA, com as 

informações solicitadas. 

 Confira se sua prova é para o cargo ao qual se 

inscreveu e se a mesma contém 35 questões, 

numeradas de 1 a 35. Caso contrário, informe 

imediatamente ao fiscal de sala. 

 Não serão aceitas reclamações posteriores por 

falha de impressão e/ou total de questões. 

 Para cada questão existe apenas UMA resposta 

certa. 

 A resposta certa deve ser marcada no CARTÃO DE 

RESPOSTA. 

 

VOCÊ DEVE: 

 

 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.  

 Segue demonstrado a forma correta de preencher o 

Cartão de Resposta: 

ATENÇÃO: 

 

 As marcações duplas, rasuradas ou marcadas 

diferente do modelo acima, ocasionará a anulação 

de questões.  

 É de responsabilidade do candidato o 

preenchimento dos dados do CARTÃO DE 

RESPOSTA. 

 A prova terá duração de 03 horas, incluído neste 

horário, o tempo para o preenchimento do CARTÃO 

DE RESPOSTA. 

 A saída da sala só poderá ocorrer depois de 

decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.  

 Ao sair da sala, entregue o CARTÃO DE RESPOSTA 

ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local 

de aplicação das provas.

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Se preferir, anote aqui suas respostas para posterior conferência: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                                        

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35      
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Questões de Conhecimento Específico 

 

01. De acordo com o Código Tributário Nacional, tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em 

moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e 

cobrada mediante atividade administrativa: 

A) Limitadamente Apartada.  

B) Constantemente Isolada.  

C) Parcialmente Acoplada.  

D) Plenamente Vinculada. 

 

02. O imposto, de competência da União, sobre produtos industrializados tem como fato gerador: 

I - O seu desembaraço aduaneiro, quando de procedência estrangeira; 

II - A sua arrematação, quando apreendido ou abandonado e levado a leilão. 

Dos itens acima: 

A) Apenas o item I está correto. 

B) Apenas o item II está correto. 

C) Ambos estão corretos. 

D) Ambos estão incorretos.  

 

03. (1) A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, 

os decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações 

jurídicas a eles pertinentes. (2) A lei tributária poderá alterar a definição, o conteúdo e o alcance de 

institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição 

Federal, pelas Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, 

para definir ou limitar competências tributárias. 

Sobre o trecho acima: 

A) Apenas a primeira frase está correta. 

B) Apenas a segunda frase está correta. 

C) Está completamente correto. 

D) Está completamente incorreto. 

 

04. Em relação a Obrigação Tributária, analise: 

I - A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de 

tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente; 
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II - A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas 

ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos; 

III - A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação 

principal relativamente à penalidade pecuniária. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens I e III estão corretos. 

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 

05. De acordo com o Código Tributário Nacional, analise o trecho a seguir e assinale a alternativa que 

completa corretamente a lacuna: 

“O Sujeito __________________________ da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou 

penalidade pecuniária.” 

A) Atuante. 

B) Dinâmico. 

C) Ativo. 

D) Passivo. 

 

06. Segundo o Código Tributário Nacional, extinguem o crédito tributário: 

I - A transação; 

II - Remissão; 

III - A prescrição e a decadência; 

IV - A conversão de depósito em renda.  

Dos itens acima: 

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

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

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 

07. De acordo com a Constituição Federal, assinale a alternativa incorreta: 

A) A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos 

povos da América Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana de nações. 
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B) É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos 

públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e 

deliberação. 

C) 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. 

D) São brasileiros naturalizados os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, 

exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por um ano 

ininterrupto e idoneidade moral.  

 

08. Segundo a Constituição Federal, são bens da União, exceto: 

A) As cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos.  

B) As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. 

C) Os terrenos de marinha e seus acrescidos.  

D) As ilhas oceânicas e as costeiras, incluídas, destas, as que contenham a sede de Municípios.  

 

09. Responda (V) verdadeiro ou (F) falso e, em seguida, assinale a alternativa que contém a ordem 

correta das respostas, de cima para baixo. De acordo com a Constituição Federal, compete à União, aos 

Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: 

(__) - Custas dos serviços forenses; 

(__) - Florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, 

proteção do meio ambiente e controle da poluição; 

(__) - Direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico; 

(__) - Desapropriação.  

A) V-F-V-V. 

B) V-F-V-F. 

C) F-V-V-F. 

D) V-V-V-V.  

 

10. Segundo as Definições dispostas na Lei nº 8.666/93, assinale a alternativa incorreta: 

A) Alienação - toda transferência de domínio de bens a terceiros.  

B) Execução direta - a que é feita pelos órgãos e entidades da Administração, pelos próprios meios.  

C) Contratante - a pessoa física ou jurídica signatária de contrato com a Administração Pública.   
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D) Comissão - comissão, permanente ou especial, criada pela Administração com a função de 

receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos às licitações e ao 

cadastramento de licitantes. 

 

11. De acordo com a Lei nº 8.666/93, não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da 

execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários: 

I - O autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; 

II - Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou 

executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco 

por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado; 

III - Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens I e III estão corretos. 

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 

12. De acordo com a Lei Complementar nº 101/00, analise o trecho a seguir e assinale a alternativa que 

completa respectivamente as lacunas: 

“A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação _________________________, em que se previnem riscos e 

corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de 

resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita, 

geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, 

operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em 

__________________________.” 

A) Densa e intransparente / Restos a Pagar.  

B) Pública e privada / Restos a Receber.  

C) Planejada e transparente / Restos a Pagar. 

D) Jurídica e privada / Restos a receber.  

 

13. Os atos administrativos podem ser conceituados como manifestação de vontade da administração 

pública, cujos efeitos são regidos pelas normais de direito administrativo. São Requisitos do Ato 

Administrativo, exceto: 

A) Competência.  

B) Informalidade.  
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C) Finalidade.  

D) Motivo.  

 

14. “Impõe ao administrador público que só pratique o ato para o seu fim legal. No gerenciamento público 

não há margem para expressão da vontade meramente pessoal do administrador. E o fim legal é 

unicamente aquele que a norma de Direito indica, expressa ou virtualmente, como objetivo do ato, de 

forma impessoal.” 

O trecho acima faz referência a qual Princípio Administrativo?  

A) Publicidade. 

B) Eficiência.  

C) Moralidade.  

D) Impessoalidade. 

 

15. Conhecido por meio da expressão latina nullum crimen, nulla poena sine lege, que significa que 'não 

há crime, nem pena, sem lei anterior que os defina', é muito importante no estudo do Direito, sendo um 

norteador para leis e dispositivos. Esse princípio encontra-se em várias partes da Constituição Federal 

e também em códigos penais e outros documentos. Trata-se do: 

A) Princípio da Isonomia.  

B) Princípio da Legalidade. 

C) Princípio da Simetria.  

D) Princípio da Ampla Defesa.  

 

16. São as decisões judiciais proferidas pelo Poder Judiciário: 

A) Costumes.  

B) Jurisprudências.  

C) Doutrinas.  

D) Preceitos.  

 

17. O Poder Executivo é representado no nível federal pela figura do Presidente da República, no 

estadual pelo Governador e no municipal pelo: 

A) Deputado Distrital.  

B) Prefeito. 

C) Vereador de primeira instância.  

D) Senador.  

 



7 
 

18. (1) O governo municipal realiza-se através de seus dois Poderes, Executivo e Legislativo, que são a 

Prefeitura e a Câmara de Vereadores, com suas funções específicas e divididas. (2) Tanto a Prefeitura como 

a Câmara, por meio da divisão de funções, exercem suas atribuições com plena independência entre si e 

em relação aos poderes e órgãos da União e dos Estados. 

Sobre o trecho acima podemos afirmar: 

A) Apenas a primeira frase está correta.  

B) Apenas a segunda frase está correta.  

C) Está completamente correto. 

D) Está completamente incorreto. 

 

19. Para realizar suas atividades, a Administração Pública detém prerrogativas ou poderes. São poderes 

administrativos, exceto: 

A) O discricionário. 

B) Os decorrentes da hierarquia. 

C) O indisciplinar. 

D) O de polícia. 

 

20. Em relação ao emprego dos pronomes de tratamento, deve-se utilizar Vossa Excelência, para as 

seguintes autoridades do Poder Executivo: 

I - Vice-Presidente da República; 

II - Embaixadores; 

III - Conselheiros dos Tribunais de Contas Estaduais; 

IV - Ministros de Estado. 

Dos itens acima: 

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

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

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

D) Apenas os itens II e III estão corretos. 

  

Questões de Língua Portuguesa 
 

21. Acerca das regras de pontuação, assinale a alternativa em que o emprego da vírgula está incorreto:  

A) Em seu aniversário ele comeu bolo, salgados, docinhos e tomou muito refrigerante. 

B) Ela, está diariamente muito ocupada com o seu novo trabalho. 

C) Naquela noite, infelizmente, aconteceu uma tragédia. 
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D) Depressa, Antônio, estamos atrasados. 

 

22. “O certo é que um complexo de circunstâncias lhes tem dificultado regime contínuo.” (Euclides da 

Cunha). A partícula “que” destacada exerce função morfológica de: 

A) Conjunção integrante. 

B) Conjunção causal. 

C) Conjunção condicional. 

D) Pronome reflexivo. 

 

23. “João é um amigo a quem devemos muito.”. Na frase, a palavra destacada pertence à seguinte classe 

gramatical: 

A) Adjetivo. 

B) Pronome.  

C) Substantivo. 

D) Advérbio. 

 

24. O emprego da crase está incorreto em: 

A) Ricardo nunca obedeceu às ordens de seu pai. 

B) Ele não se referiu à tua proposta, mas sim à minha. 

C) Todos os seus trabalhos, ele sempre os fazia à máquina. 

D) Chegou à sala e nada falou. 

 

25. Acerca da colocação pronominal, assinale a alternativa incorreta: 

A) Retirá-lo-ia do local se eu pudesse. 

B) Ele me disse que amanhã faltará a aula. 

C) Entregaram-nos todos os documentos hoje pela manhã. 

D) Lhe passo os documentos do processo hoje à tarde. 

 

26. “Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, é o coração do turismo brasileiro.”. De acordo com as regras de 

pontuação, as vírgulas que isolam a expressão destacada são de uso: 

A) Obrigatório, para isolar apostos explicativos. 

B) Facultativo, para isolar um adjunto adverbial deslocado. 

C) Obrigatório, podendo ser substituídas por aspas, mantendo-se o sentido. 

D) Facultativo, para isolar um vocativo.  
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27. A voz do verbo em que o sujeito da oração sofre a ação expressa pelo verbo é denominada: 

A) Voz ativa. 

B) Voz passiva. 

C) Agente da passiva. 

D) Voz reflexiva. 

 

28. “Quando nervoso, ele cospe compulsivamente.”. Acerca da regência do verbo destacado, é correto 

afirmar que ele é: 

A) Intransitivo. 

B) Transitivo direto. 

C) Transitivo indireto. 

D) Transitivo direto e indireto. 

 

29. “Eles estavam extremamente atrasados para a festa.”. Assinale a alternativa que representa 

corretamente o predicativo do sujeito da oração:  

A) “Eles” 

B) “estavam” 

C) “extremamente” 

D) “atrasados” 

 

30. “Hoje estou aqui para conversarmos um pouco sobre política monetária.”. É correto afirmar que o 

sujeito do verbo “conversar” é: 

A) Sujeito simples. 

B) Sujeito composto. 

C) Sujeito oculto. 

D) Sujeito indeterminado. 

 

Questões de Conhecimentos Gerais 
  

31. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Guaraciaba/SC, analise o trecho a seguir e assinale a 

alternativa que completa respectivamente as lacunas: 

“O ____________________ é exercido pela Câmara Municipal composta de ______________________, representantes 

do povo, eleitos no município, em pleito direto e secreto, pelo sistema proporcional de votos, entre os 

brasileiros maiores de ________________________ e no gozo de seus direitos políticos, para o mandato de quatro 

anos, cuja eleição ocorrerá simultaneamente em todo o país.” 



10 
 

A) Poder Executivo / Senadores / Dezessete anos.  

B) Poder Tributário / Deputados / Vinte e um anos.  

C) Poder Legislativo / Vereadores / Dezesseis anos. 

D) Poder Judiciário / Ministros / Dezoito anos.  

 

32. Leia com atenção: 

I - Foi eleito presidente do Brasil em 1960 e assumiu seu cargo em janeiro de 1961; 

II - Seu governo foi um período turbulento, caracterizado por tomada de medidas confusas e 

impopulares; 

III - Após pouco mais de seis meses no cargo, encontrava-se isolado e em uma jogada política 

desastrosa, fatos que o levaram a renunciar à presidência do Brasil. 

Os itens acima fazem referência ao: 

A) João Goulart.  

B) Jânio Quadros.  

C) Ranieri Mazzilli.  

D) João Figueiredo.  

 

33. Aconteceu no dia 22 de novembro de 1910, foi uma revolta militar em que soldados da Marinha 

realizaram um motim e tomaram o controle de dois encouraçados que estavam atracados no litoral do 

Rio de Janeiro. O estopim da revolta foi a insatisfação dos soldados alistados com uma punição a que eram 

submetidos. Trata-se da: 

A) Revolta Armada. 

B) Revolta do Mangue.  

C) Revolta da Chibata. 

D) Revolta da Vacina.  

 

34. Responda (V) verdadeiro ou (F) falso e, em seguida, assinale a alternativa que contém a ordem 

correta das respostas, de cima para baixo. Em relação ao Efeito Estufa: 

(__) - Os gases de efeito estufa podem ser comparados a isolantes, pois absorvem parte da energia irradiada 

pela Terra; 

(__) - O efeito estufa é um fenômeno natural, mas é intensificado devido à crescente queima dos 

combustíveis fósseis que representam a base da industrialização e de muitas atividades humanas; 

(__) - As queimadas nas florestas para transformar áreas em plantação, criação de gado e pastagens, não 

afetam o efeito estufa. 

A) V-F-F.  
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B) V-F-V. 

C) F-V-V. 

D) V-V-F. 

 

35. Podemos dizer que a energia obtida por uma usina geotérmica tem como origem: 

A) Coletores solares, que ao captar a energia provinda do Sol transfere à água, utilizada geralmente 

em chuveiros elétricos.  

B) O calor proveniente do interior da Terra. 

C) A combustão de materiais de fontes não renováveis, por exemplo, carvão, petróleo e gás natural.  

D) A força da água em movimento contínuo.  

 

 


