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CADERNO DE PROVAS 
 

Cargo Prova Tipo 

  
 

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

 

Leia atentamente as instruções abaixo: 

 

✓ O candidato deverá OBRIGATORIAMENTE observar as medidas sanitárias de segurança à prevenção de 
contaminação e disseminação do COVID-19. 

✓ 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 conferência 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! 

________________________________________________________________________________ 
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Conhecimentos Específicos

Questão 01

Conforme         a         Emenda         Constitucional         nº         19,         de         04         de
junho         de         1998.

(A) É         obrigatória         a         vinculação         ou         equiparação         de
quaisquer         espécies         remuneratórias         para         o         efeito
de         remuneração         de         pessoal         do         serviço         público.
(Art.         37,         inciso         XIII)

(B) A         administração         pública         direta         e         indireta         de
qualquer         dos         Poderes         da         União,         dos         Estados,         do
Distrito         Federal         e         dos         Municípios         obedecerá         aos
princípios         de         legalidade,         impessoalidade,
moralidade,         publicidade         e         eficiência.         (Art.         37)

(C) É         vedado         o         direito         de         greve.         (Art.         37,         inciso         VII)
(D) É         admitida         a         acumulação         remunerada         de         cargos

públicos,         mesmo         se         não         houver         compatibilidade
de         horários.                  (Art.         37,         inciso         XVI)

Questão 02

Conforme         a         Lei         Complementar         nº         101/00         (Lei         de
Responsabilidade         Fiscal),         assinale         a         alternativa
CORRETA.

(A) O         Banco         Central         do         Brasil         deverá         emitir         títulos         da
dívida         pública         a         partir         de         qualquer         data         após         a
publicação         desta         Lei         Complementar.         (Art.         34)

(B) Somente         os         servidores         públicos         são         parte         legítima
para         denunciar         ao         respectivo         Tribunal         de         Contas         e
ao         órgão         competente         do         Ministério         Público         o
descumprimento         das         prescrições         estabelecidas
nesta         Lei         Complementar.         (Art.         73-A.)

(C) A         destinação         de         recursos         para,         direta         ou
indiretamente,         cobrir         necessidades         de         pessoas
físicas         ou         déficits         de         pessoas         jurídicas         deverá         ser
autorizada         por         lei         específica,         atender         às         condições
estabelecidas         na         lei         de         diretrizes         orçamentárias         e
estar         prevista         no         orçamento         ou         em         seus         créditos
adicionais.         (Art.         26)

(D) Os         Municípios         sempre         contribuirão         para         o         custeio
de         despesas         de         competência         de         outros         entes         da
Federação.         (Art.         62)

Questão 03

Conforme         o         Código         Tributário         do         município         de
Guaraciaba-SC,         assinale         a         alternativa         CORRETA.

(A) O         contribuinte         omisso         será         desconsiderado         no
Cadastro         Físico         Imobiliário.         (Art.         114-C)

(B) Fica         autorizado         o         Poder         Executivo         Municipal         a
encaminhar         para         protesto         extrajudicial         as
Certidões         de         Dívida         Ativa         referente         aos         créditos
tributários         e         não         tributários         da         Fazenda         Pública
Municipal.         (Art.         50-A         )

(C) Compete         exclusivamente         ao         assistente
administrativo         a         protesto         a         Certidão         de         Dívida
Ativa         (CDA)         emitida         pela         Fazenda         Pública
Municipal.         (Art.         50-B)

(D) A         base         de         cálculo         do         imposto         é         o         valor         pericial         dos
bens         ou         direitos         transmitidos,         assim         considerando
a         média         do         laudo         de         cinco         peritos.         (Art.         124.)

Questão 04

Assinale         a         alternativa         CORRETA         que         consta         o
significado         de         decreto.
https://bityli.com/nnnbg

(A) É         um         documento         escrito         editado         por         uma
autoridade         competente         e         de         acordo         com         um
procedimento         específico,         e         que         veicula         normas
jurídicas.         Em         seu         sentido         amplo,         esse         termo
compreende         todos         os         atos         normativos         contidos         no
processo         legislativo.

(B) É         um         texto         usado         para         transmitir         informações
rápidas,         a         fim         de         tratar         sobre         temas         internos         ou
externos         de         maneira         desburocratizada         e         objetiva.

(C) Em         termos         gerais         e         globais,         e         respeitados         em
cada         sistema         jurídico,         é         uma         ordem         emanada         de
uma         autoridade         superior         ou         órgão         (civil,         militar,
leigo         ou         eclesiástico)         que         determina         o
cumprimento         de         uma         resolução.

(D) É         um         documento         que,         em         geral,         tem         como         objetivo
solicitar,         comunicar,         reivindicar         ou         notificar         de
maneira         formal         sobre         um         determinado         assunto.

Questão 05

Quando         elaboramos         nossos         trabalhos         e         textos         nos
programas         comuns         disponibilizados         pela         maior         parte
da         Administração,         corremos         o         risco         de         termos         a
formatação         modificada         caso         o         destinatário         não         tenha
as         mesmas         configurações         que         foram         utilizadas
durante         a         criação.         Tem         uma         extensão         que         garante
que         as         informações         e         formatações         não         sejam
perdidas         no         ato         do         envio,         além         de         preservar         a
originalidade         do         arquivo.         Esta         extensão         pode         até
mesmo         promover         um         bloqueio,         para         que         não         haja
alteração         da         originalidade         do         documento         e         até
mesmo         para         que         não         haja         cópia.

Assinale         a         alternativa         CORRETA         com         a         extensão
descrita         no         enunciado.
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(A) PPT.
(B) DOC.
(C) PDF.
(D) TXT.

Questão 06

Conforme         a         Emenda         Constitucional         nº         20,         de         15         de
dezembro         de         1998,         assinale         a         alternativa
INCORRETA.

(A) Todos         os         salários         de         contribuição         considerados
para         o         cálculo         de         benefício         serão         devidamente
atualizados,         na         forma         da         lei.         (Art.         201         §3º)

(B) A         gratificação         natalina         dos         aposentados         e
pensionistas         terá         por         base         o         valor         dos         proventos
do         mês         de         dezembro         de         cada         ano.         (Art.         201         §6º)

(C) É         necessariamente         obrigatória         a         filiação         ao         regime
geral         de         previdência         social,         na         qualidade         de
segurado         facultativo,         de         pessoa         participante         de
regime         próprio         de         previdência.         (Art.         201         §5º)

(D) Nenhum         benefício         que         substitua         o         salário         de
contribuição         ou         o         rendimento         do         trabalho         do
segurado         terá         valor         mensal         inferior         ao         salário
mínimo.         (Art.         201         §2º)

Questão 07

Conforme         a         Lei         nº         10.520/02         (Pregão),         assinale         a
alternativa         CORRETA.

(A) Em         nenhuma         hipótese,         as         funções         de         pregoeiro         e
de         membro         da         equipe         de         apoio         poderão         ser
desempenhadas         por         militares.

(B) Para         aquisição         de         bens         e         serviços         comuns,         não
poderá         ser         adotada         a         licitação         na         modalidade         de
pregão.

(C) É         obrigatória         a         exigência         de         garantia         de         proposta.
(D) Poderá         ser         realizado         o         pregão         por         meio         da

utilização         de         recursos         de         tecnologia         da
informação,         nos         termos         de         regulamentação
específica.

Questão 08

Em         relação         ao         processo         administrativo,         assinale         a
alternativa         INCORRETA.

(A) É         dever         do         administrado         perante         a         Administração,
sem         prejuízo         de         outros         previstos         em         ato
normativo,         expor         os         fatos         conforme         a         verdade.

(B) É         vedada         à         Administração         a         recusa         imotivada         de
recebimento         de         documentos,         devendo         o         servidor
orientar         o         interessado         quanto         ao         suprimento         de
eventuais         falhas.

(C) O         administrado         tem         direito         perante         a
Administração         de         ser         tratado         com         respeito         pelas
autoridades         e         servidores,         que         deverão         facilitar         o
exercício         de         seus         direitos         e         o         cumprimento         de
suas         obrigações.

(D) O         processo         administrativo         somente         pode         iniciar-se
a         pedido         de         interessado.

Questão 09

Em         relação         aos         serviços         e         rotinas         de         protocolo,
expedição         e         arquivo,         assinale         a         alternativa
CORRETA.
https://bityli.com/aNRn6

(A) Arquivo         especial         e         a         localização         física         dos
arquivos         que         foram         arquivados         exclusivamente
através         do         sistema         alfabético.

(B) Arquivo         intermediário         corresponde         ao         local         em         que
ficam         armazenados         os         documentos         que         estão
desatualizados         ou         que         são         de         uso         esporádico.

(C) Arquivo         morto         é         a         guarda         da         documentação
proveniente         do         arquivo         corrente,         mas         que         foram
deixando         de         ser         utilizados         com         frequência.

(D) Arquivo         corrente,         também         chamado         de         "arquivo         de
movimento",         consiste         na         conservação         da
documentação         consultada         com         mais         frequência         e
deve         ser         mantido         em         local         de         fácil         acesso.

Questão 10

Conforme         a         sessão         III         da         Lei         Federal         nº         8.666/93         e
suas         alterações,         que         dispões         sobre         obras         e         serviços,
assinale         a         alternativa         INCORRETA.

(A) Qualquer         cidadão         poderá         requerer         à
Administração         Pública         os         quantitativos         das         obras         e
preços         unitários         de         determinada         obra         executada.

(B) É         vedada         a         realização         de         licitação         cujo         objeto
inclua         bens         e         serviços         sem         similaridade         ou         de
marcas,         características         e         especificações
exclusivas,         salvo         nos         casos         em         que         for
tecnicamente         justificável,         ou         ainda         quando         o
fornecimento         de         tais         materiais         e         serviços         for         feito
sob         o         regime         de         administração         contratada,
previsto         e         discriminado         no         ato         convocatório.

(C) É         vedado         incluir         no         objeto         da         licitação         a         obtenção
de         recursos         financeiros         para         sua         execução,
qualquer         que         seja         a         sua         origem,         exceto         nos         casos
de         empreendimentos         executados         e         explorados
sob         o         regime         de         concessão,         nos         termos         da
legislação         específica.

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (1) 3



Estado de Santa Catarina 

Prefeitura Municipal de Guaraciaba 

Edital de Processo Seletivo nº 010/2021  
 

 

(D) É         rotineira         e         obrigatória         a         inclusão,         no         objeto         da
licitação,         de         fornecimento         de         materiais         e         serviços
sem         previsão         de         quantidades         ou         cujos
quantitativos         não         correspondam         às         previsões         reais
do         projeto         básico         ou         executivo.

Questão 11

Conforme         a         Constituição         Federal         de         1988,         assinale         a
alternativa         INCORRETA.

(A) É         vedada         a         incorporação         de         vantagens         de         caráter
temporário         ou         vinculadas         ao         exercício         de         função
de         confiança         ou         de         cargo         em         comissão         à
remuneração         do         cargo         efetivo.

(B) A         União,         os         Estados,         o         Distrito         Federal         e         os
Municípios         instituirão,         no         âmbito         de         sua
competência,         regime         jurídico         único         e         planos         de
carreira         para         os         servidores         da         administração
pública         direta,         das         autarquias         e         das         fundações
públicas.

(C) É         proibido         ao         servidor         público         civil         o         direito         à         livre
associação         sindical.

(D) O         servidor         público         titular         de         cargo         efetivo         poderá
ser         readaptado         para         exercício         de         cargo         cujas
atribuições         e         responsabilidades         sejam         compatíveis
com         a         limitação         que         tenha         sofrido         em         sua
capacidade         física         ou         mental,         enquanto
permanecer         nesta         condição,         desde         que         possua         a
habilitação         e         o         nível         de         escolaridade         exigidos         para
o         cargo         de         destino,         mantida         a         remuneração         do
cargo         de         origem.

Questão 12

Em         relação         a         qualidade         no         atendimento         ao         público,
assinale         a         alternativa         CORRETA.

(A) Atente-se         ao         que         o         cidadão         fala         e         procure
compreender         suas         dúvidas,         resolvendo         os
problemas         de         forma         que         ele         se         sinta         bem
atendido.

(B) Seja         genérico         no         atendimento         e         nas         respostas,
para         que         você         não         se         comprometa         caso         algo         saia
do         controle.

(C) Seja         indiligente         e         apático,         não         é         necessário         que
haja         simpatia         e         dedicação         no         atendimento         ao
público.

(D) Seja         moroso         e         dificultoso,         não         há         problema         em
dificultar         o         atendimento,         desde         que         resolva         a
situação.

Questão 13

Os         atos         administrativos,         assim         como         os         atos         de
direito         privado,         são         uma         espécie         de         ato         jurídico.         O

que         os         diferencia,         contudo,         é         a         presença         de         alguns
atributos         que         são         exclusivos         dos         atos         administrativos,
isto         é,         eles         possuem         algumas         características         que
permitem         afirmar         que         se         submetem         a         um         regime
jurídico         administrativo         ou         regime         jurídico         de         direito
público.
https://www.politize.com.br/atos-administrativos-o-que-sao/

Neste         sentido,         marque         a         alternativa         CORRETA         em
relação         aos         atributos         do         Ato         Administrativo.

(A) Presunção         de         veracidade         está         relacionada         com         a
imposição         do         ato         administrativo         à         terceiros,
independentemente         de         sua         concordância         ou         não,
ou         seja,         o         ato         administrativo         impera         sobre         à
vontade         de         terceiros.

(B) A         imperatividade         significa         que         o         ato         administrativo
pode         ser         executado         (colocado         em         prática)         pela
própria         Administração         Pública,         sem         necessidade
de         intervenção         do         Poder         Judiciário.

(C) A         autoexecutoriedade         está         relacionada         aos         fatos,
isto         é,         presume-se         que         sejam         verdadeiros         os         fatos
declarados         pelo         Estado         através         do         ato
administrativo.

(D) A         presunção         de         legitimidade         está         relacionada         à
conformidade         com         a         lei,         ou         seja,         presume-se,         ou
seja,         acredita-se         que         o         ato         administrativo         praticado
esteja         de         acordo         com         a         lei.

Questão 14

Conforme         a         Lei         Federal         nº         4.320/64         e         Legislação
Complementar,         assinale         a         alternativa         CORRETA.

(A) Quando,         no         Município         não         houver         Tribunal         de
Contas         ou         órgão         equivalente,         a         Prefeitura
Municipal         deverá         designar         peritos         contadores         para
verificarem         as         contas         do         prefeito         e         sobre         elas
emitirem         parecer.         (Art.         82         §2º)

(B) É         vedada         a         realização         de         despesa         sem         prévio
empenho.         (Art.         60)

(C) A         aquisição         de         material,         o         fornecimento         e         a
adjudicação         de         obras         e         serviços         serão         conforme         a
necessidade,         sem         regulamentação         em         lei.         (Art.         70)

(D) Se         não         receber         a         proposta         orçamentária         no         prazo
fixado         nas         Constituições         ou         nas         Leis         Orgânicas
dos         Municípios,         o         Poder         Legislativo         aplicará
sanção         penal         e         de         multa.         (Art.         32)
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Língua Portuguesa

TEXTO 01
O texto seguinte servirá de base para responder às
questões de 15 a 17.

AJUDANDO         A         CHORAR
A         menina         chegou         em         casa         atrasada         para         o         jantar.
Sua         mãe         tentava         acalmar         o         nervoso         pai         enquanto
pedia         explicações         sobre         o         que         havia         acontecido.
A         menina         respondeu         que         tinha         parado         para         ajudar
Janie,         sua         amiga,         pois         ela         tinha         levado         um         tombo         e
sua         bicicleta         tinha         se         quebrado.
-         E         desde         quando         você         sabe         consertar         bicicletas?         -
perguntou         a         mãe.
-         Eu         não         sei         consertar         bicicletas!         -         disse         a         menina,         eu
só         parei         para         ajudá-la         a         chorar.
Não         muitos         de         nós         sabemos         consertar         bicicletas.         E
quando         nossos         amigos         caíram         e         quebraram,         não         as
suas         bicicletas,         mas         suas         vidas,         poucas         vezes
tivemos         capacidade         para         consertá-las.         Não         podemos
simplesmente         consertar         a         vida         de         outra         pessoa,
embora         isso         seja         o         que         nós         gostaríamos         de         fazer.
Mas         como         a         menina,         nós         podemos         parar         para         lhes
ajudar         a         chorar.         Se         isso         é         o         melhor         que         nós         podemos
fazer...         e         isso         é         muito!
Giani

Giani (adaptado). https://www.contandohistorias.com.br/html/contandohistorias.

html

Questão 15

Qual         a         ideia         expressa         na         palavra         destacada         no         trecho
"Não         podemos         simplesmente         consertar         a         vida         de
outra         pessoa,         EMBORA         isso         seja         o         que         nós
gostaríamos         de         fazer"?

(A) Oposição.
(B) Conclusão.
(C) Adição.
(D) Concessão.

Questão 16

No         trecho         "A         menina         respondeu         que         tinha         parado
para         ajudar         Janie,         sua         amiga,         POIS         ela         tinha         levado
um         tombo         e         sua         bicicleta         tinha         se         quebrado",         se
alterarmos         a         palavra         destacada         por         outro         de         mesmo
sentido,         teremos:

(A) Porque.
(B) Por         quê.
(C) Por         que.
(D) Porquê.

Questão 17

Indique         a         classe         gramatical         da         palavra         destacada         no
trecho         "E         desde         quando         VOCÊ         sabe         consertar
bicicletas?":

(A) Pronome.
(B) Adjetivo.
(C) Substantivo.
(D) Advérbio.

Conhecimentos Gerais

Questão 18

O         exercício         da         cidadania         não         é         apenas         um         privilégio,
pois         passa         por         um         processo         onde         se         garante         para         si
e         para         o         outro         a         inviolabilidade         dos         seus         direitos,         mas
também         por         ações         entendidas         como         deveres.         Nessa
dualidade,         muitos         direitos         podem         ser         interpretados
como         deveres,         ou         vice-versa.

Qual         das         alternativas         abaixo         cita         uma         prática         que
muitas         pessoas         entendem         como         dever,         mas         apesar
de         ser         uma         obrigação         legal,         é         um         dos         direitos         que
caracterizam         a         democracia?

(A) O         direito         de         ir         e         vir.
(B) A         escolha         dos         representantes         políticos         por         meio

do         voto.
(C) A         liberdade         de         expressão.
(D) O         livre         arbítrio.

Questão 19

De         acordo         com         a         Lei         Orgânica         do         município         de
Guaraciaba/SC,         quais         são         os         agentes         que         exercem
seu         Poder         Executivo?

(A) O         Prefeito,         auxiliado         pelo         Ministério         Público.
(B) O         Prefeito,         auxiliado         pelo         Poder         Judiciário.
(C) O         Prefeito,         auxiliado         pelos         Secretários         Municipais.
(D) O         Prefeito,         auxiliado         pelas         Associações

Comunitárias.
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Questão 20

Como         uma         vegetação         bem         peculiar,         o         município         de
Guaraciaba         está         inserido         entre         as         privilegiadas
localidades         do         Brasil         onde         predomina         a         Floresta
Subtropical         que,         por         abrigar         uma         determinada
espécie         de         árvore,         também         é         conhecida         como:

(A) Floresta         Natural.
(B) Floresta         do         Pinheiro.
(C) Mata         das         Araucárias.
(D) Mata         Plantada.
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