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CARGO: ESTAGIÁRIO SECRETARIA DE 

ADMINISTRAÇÃO 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Processo Seletivo: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica, de 

tinta azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 3 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 
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 A Prova escrita terá início às 8 (oito) horas e 30 (trinta) minutos com termino às 11 (onze) horas 

e 30 (trinta) minutos. A duração mínima para realização da prova é de 30 (trinta) minutos, com 

tempo máximo de 3 (três) horas. A Prova será composta por questões de múltipla escolha, sendo 

cada questão composta de 5 alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa 

correta; 

 

 

 O Caderno de Provas será composto: 

 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 03 (três) 

Raciocínio Lógico (matemática) 03 (três) 

Conhecimentos Gerais/Atualidades 04 (quatro) 

Conhecimentos Específicos 10 (dez) 

Total de Questões 20 (vinte) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

 

LINGUA PORTUGUESA 

1. Os pronomes pessoais oblíquos átonos (me, te, se, lhe, lhes, o, a, os, as, nos, vos) devem ser 

colocados antes do verbo (próclise), no meio do verbo (mesóclise) ou depois do verbo (ênclise), 

obedecendo a diversas regras. 

Assinale a frase que está com a colocação pronominal em desacordo com a norma culta. 

a) A reunião realizar-se-á no dia 24 de janeiro, às 9 horas, na Sala dos Professores. 

b) Isto nos demonstra a agilidade do processo. 

c) Me entregaram a encomenda em perfeitas condições de uso. 

d) Não me convém sair neste horário. 

e) Contei-lhe a notícia com muito cuidado. 

 

2. Escolha uma das palavras para preencher a lacuna correspondente em cada frase. 

I – O objetivo do projeto é ______________ ao da administração. (afim / a fim) 

II – O motoqueiro surgiu _________________ na rua. (derepente / de repente) 

III – O expediente encerrou _____ 30 minutos. (a / há) 

IV – Daqui _____ 30 minutos abriremos as portas. (a / há) 

V - ________ terminamos o trabalho. (enfim / em fim) 

VI – Trouxe serviço para _______ fazer em casa. (mim / eu) 

Assinale a sequência correta. 

a) a fim, de repente, há, a, enfim, mim 

b) a fim, de repente, a, há, em fim, eu 

c) afim, derepente, há, a, enfim, mim 

d) a fim, derepente, a, há, em fim, mim 

e) afim, de repente, há, a, enfim, eu 

 

 

3. O Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa é um tratado internacional firmado em 1990 com 

o objetivo de criar uma ortografia unificado para o português, a ser usada por todos os países de 

língua oficial portuguesa. Este acordo modificou a forma escrita de algumas palavras da língua 

portuguesa. Assinale a única regra que já existia antes do acordo ortográfico e que permaneceu 

inalterada. 
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a) O trema é inteiramente suprimido das palavras portuguesas ou aportuguesadas, exceto em palavras 

derivadas de nomes próprios estrangeiros. 

b) Não se emprega o hífen em palavras cujo prefixo ou falso prefixo termina em vogal e o segundo 

elemento começa por “r” ou “s”, que, nestes casos, se duplicam. 

c) Os ditongos abertos “ei”, “eu” e “oi”, quando estão na sílaba tônica não são acentuados em 

vocábulos paroxítonos. 

d) Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. 

e) Deixam de se distinguir pelo acento gráfico – agudo ou circunflexo – as palavras homógrafas 

paroxítonas.  

 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO (MATEMÁTICA) 

4. A equação da reta representada no gráfico abaixo é 

                             

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

 

5. Um prédio de cinco andares, com três apartamentos por andar, tem apenas cinco apartamentos 

ocupados. A probabilidade de que cada um dos cinco andares tenha exatamente um apartamentos 

ocupado é: 

a) 10,23 % 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 
 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 003/2016 – MUNICÍPIO DE PERITIBA - SC 

 

5 
 

b) 9,02 % 

c) 8,09 % 

d) 7,50 % 

e) 6,45 %  

 

6. Sabendo que ,    e . O valor numérico de A na 

expressão  

     é: 

a) 12 

b) 14 

c) 15 

d) 16 

e) 18 

 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

7. Em outubro de 2016 estudantes de vários estados brasileiros ocuparam escolas e institutos 

federais em protesto a ações do governo federal, prejudicando, inclusive, a realização das provas do 

ENEM. Qual foi o motivo principal que deu início a esses protestos? 

a) Operação Lava Jato 

b) Medida Provisória 739 da Reforma do Plano Nacional de Educação 

c) Medida Provisória 746 da Reforma do Ensino Médio 

d) Operação Patrola 

e) PEC 241 da Reforma do Ensino Médio 

 

8. Analise as frases sobre o Estado de Santa Catarina, marcando Verdadeiro ou Falso. 

(     ) Santa Catarina é o menor estado do Brasil em extensão territorial.  

(    ) O Estado é dividido em oito principais regiões, sendo: Oeste, Meio-Oeste, Sul, Planalto Serrano, 

Vale do Itajaí, Planalto Norte, Nordeste e Litoral.  
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(     ) Santa Catarina tem 293 municípios.  

(     ) O maior município em extensão territorial é Joinville.  

(     ) Em sua história, o estado esteve envolvido em dois grandes conflitos: Guerra do Contestado e a 

Revolução Farroupilha.  

(    ) A economia do estado é diversificada abrangendo diversos setores como turismo, agropecuária, 

agroindústria, tecnologia, indústria têxtil, naval, vestuário, cerâmico, construção civil, papel e 

celulose, madeira e móveis.  

Assinale a sequência correta. 

a) F, V, F, F, V, V 

b) V, V, V, V, V, V 

c) F, V, V, V, V, V 

d) F, V, V, F, V, F 

e) V, F, F, F, V, F 

 

9. No dia 29 de novembro de 2016 a aeronave da companhia boliviana Lamia que transportava a 

delegação da Associação Chapecoense de Futebol, incluindo jogadores, comissão técnica, 

jornalistas e empresários, caiu na Colômbia, a poucos quilômetros do aeroporto, vitimando 71 

pessoas. O governo colombiano ofereceu todo o apoio e solidariedade, agilizando as ações 

necessárias para atendimento às vítimas, preparação e liberação dos corpos para serem transladados 

de volta para o Brasil. A solidariedade e carinho do povo colombiano fortaleceu os vínculos entre as 

Nações, Brasil e Colômbia. Qual é a capital da Colômbia 

a) Medelín 

b) La Paz 

c) Bogotá 

d) Santiago 

e) Quito 

 

10. A Vigilância Sanitária do Município de Peritiba, em novembro 2016, fez a distribuição de 

sementes de Crotalária, como mais uma ação de combate ao Aedes Aegypti, mosquito transmissor 

da dengue, zyka e chikungunya. De que forma a Crotalária auxilia no combate ao Aedes Aegypti 

a) As flores da Crotalária são carnívoras e agem atraindo o mosquito para o interior da antera, quando 

as pétalas se fecham causando a morte do mosquito. 
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b) Ao plantar as sementes as pessoas aproveitam para vistoriar os locais onde possam ter criadouros 

do mosquito, tendo a possibilidade de eliminá-los. 

c) A Crotalária exige muita água para crescer, auxiliando na eliminação dos depósitos de água, 

criadouros de larvas do mosquito. 

d) Exalam um cheiro forte que se espalha pelo jardim, espantando os mosquitos. 

e) O perfume das flores atraem libélulas que são o principal predador de larvas e de mosquitos 

adultos. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

ESTAGIÁRIO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

11. “Ninguém é obrigado a ser servidor público. Se o for, entretanto, deve saber que a sua 

função oferece mais obrigações e menos direitos que na atividade privada. É que o servidor é 

antes de tudo um servidor da comunidade e não um servidor de si mesmo, sendo seus direitos 

condicionados aos seus deveres junto à sociedade.” (Comentários à Constituição do Brasil, vol. 6, tomo II, 

Ed. Saraiva, 2a. ed., 2001, p. 429). Prof. Ives Gandra da Silva Martins 

Assinale a alternativa que não condiz com comportamento, postura e deveres do servidor público 

ou de qualquer outra pessoa que esteja a serviço do público na administração, seja municipal, 

estadual ou federal. 

a) manter conduta compatível com a moralidade administrativa e manter sigilo sobre os assuntos 

tratados no exercício do cargo; 

b) atender com presteza ao público prestando informações solicitadas, ressalvadas as protegidas por 

sigilo; 

c) manter assiduidade e pontualidade ao serviço; 

d) zelar pela conservação do patrimônio público e utilizar os materiais com economia; 

e) exercer as atribuições do cargo da forma que melhor entender de acordo com seus conhecimentos e 

princípios; 

 

12. Muitos são os documentos que fazem parte do dia a dia da administração pública, tanto 

expedidos como recebidos em cada setor da municipalidade. Abaixo alguns exemplos. Assinale a 

única opção que não se trata de documento ligado à área pública. 

a) Ofícios 

b) Decretos e Portarias 

c) Alvará de Licença e de Localização 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 
 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 003/2016 – MUNICÍPIO DE PERITIBA - SC 

 

8 
 

d) Edital de Licitação 

e) Folder promocional de produtos 

 

13. Órgão público de controle externo, dotado de autonomia, que tem como principal função a 

fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial dos órgãos e entidades da 

administração pública do Estado e dos municípios, em auxílio à Assembleia Legislativa e às 

Câmaras Municipais. Este órgão é o  ______________________. 

Assinale a alternativa correta. 

a) Fórum da Comarca 

b) Tribunal de Justiça Estadual 

c) Observatório Social 

d) Ministério Público Estadual 

e) Tribunal de Contas do Estado 

 

14. Analise as frases, identifique-as como Verdadeira ou Falsa e, após, marque a sequência 

correta. 

(  ) Os bens móveis são suscetíveis de movimento próprio ou de remoção por força alheia  e os 

imóveis são os bens que não podem ser retirados ou movimentados sem destruição, modificação, 

fratura ou dano. 

(  ) Bem público é tudo aquilo avaliado em dinheiro e que satisfaça as necessidades públicas 

pertencentes à União, aos Estados, aos Municípios, ao Distrito Federal, aos Territórios, autarquias e 

empresas públicas.  

(  ) Quanto à destinação os bens públicos são classificados em: de uso comum do povo (podem ser 

utilizados livremente por todos os indivíduos); de uso especial (os que servem para a prestação de 

serviços públicos); e dominiais (os que não possuem destinação definida, que estejam em desuso, 

como prédios públicos desativados). 

(   ) Como exemplo de bens públicos de uso especial podemos citar praças, ruas, calçadas e rios. 

(  ) Para se desfazer de um bem público a administração deverá justificar o interesse público, avaliar 

de acordo com o valor de mercado e seguir as exigências legais. 

(   ) A administração pública pode realizar leilão de bens móveis considerados inservíveis e que não 

mais se prestam ao serviço público, em decorrência do desgaste natural do tempo. 

(   ) Os bens dominiais não podem ser alienados e nem penhorados. 

a) F, F, V, V, F, F, F 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 
 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 003/2016 – MUNICÍPIO DE PERITIBA - SC 

 

9 
 

b) V, V, V, F, V, V, F 

c) V, F, V, V, F, F, V 

d) V, F, V, F, V, F, V 

e) V, F, F, V, F, V, F 

 

15. Relacione cada palavra da coluna 1 com o significado na coluna 2. Após marque a sequência 

correta. 

COLUNA 1 COLUNA 2 

I - Autarquia (   ) Qualquer autoridade de cujos atos resultem emissão de 

empenho, autorização de pagamento, suprimento ou dispêndio de 

recursos públicos pelos quais responda. 

II - Ordem de Serviço (  ) Serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, 

patrimônio e receita própria, para executar atividades típicas da 

administração pública, que requeiram, para seu melhor 

funcionamento, gestão administrativa e financeira 

descentralizada. 

 III - Empenho 

 

(  ) Ato administrativo de competência exclusiva dos chefes 

executivos, destinados a prover situações gerais ou individuais, 

prevista pela legislação. 

 

IV - Lei de 

Responsabilidade Fiscal 

(  ) Ato emanado da autoridade administrativa que obriga o   

poder público a pagar aquela despesa realizada. 

 

V - Ordenador da Despesa  (  ) Valor do crédito orçamentário ou adicional utilizado para 

fazer face a compromisso assumido. 

 

 VI - Despesa empenhada 

 

(  ) Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a 

responsabilidade na gestão fiscal. 

 

 VII - Decreto 

 

(  ) Determinações especiais dirigidas aos responsáveis por obras    

ou serviços públicos autorizando seu início, ou contendo 

imposições de caráter administrativo, ou especificações técnicas 

sobre o modo e forma de sua realização. 
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a) VII, I, V, II, VI, IV, III 

b) V, I, VII, III, VI, IV, II 

c) VI, I, VII, IV, V, III, II 

d) VII, II, V, III, VI, IV, I 

e) IV, II, VII, I, VI, V, III 

 

16. Quais são os estágios da despesa orçamentária estipulados pelo Código de Contabilidade 

Pública? 

a) empenho, penhora, amortização 

b) orçamento, compra, pagamento 

c) fixação de preço, liquidação, amortização 

d) empenho, liquidação, pagamento 

e) orçamento, registro do preço, escrituração contábil 

 

17. Licitação é o procedimento administrativo formal em que a administração pública convoca, 

mediante condições estabelecidas em ato próprio, empresas interessadas na apresentação de 

propostas para o oferecimento de bens e serviços, normatizado pelas Leis 8.666/1993 e 

10.520/2002. A legislação de licitação prevê maneiras específicas de conduzir o procedimento 

licitatório, a partir de critérios definidos em lei, chamada de Modalidade. São modalidades de 

licitação, exceto: 

a) Pregão 

b) Concorrência 

c) Orçamento 

d) Leilão 

e) Tomada de Preços 

 

18. Ferramenta de controle dos estoques nos almoxarifados e dos ativos imobilizados, com 

levantamento físico e contagem dos itens de material de uma organização. Assinale a alternativa 

correta. 

a) Inventário físico 

b) Incorporação 

c) Constatação 

d) Tombamento 
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e) Movimentação 

 

19. Os bens patrimoniais que ficam de posse dos funcionários, como aparelhos celulares, 

notebook, tablets, entre outros, precisam de controle da posse. A movimentação de bens 

patrimoniais (mudança do portador/responsável) exige controle através de: 

 I - Termo de Responsabilidade 

II – Inventário Periódico 

III – Registro Patrimonial 

IV – Guia de Transferência de Material 

Estão corretas: 

a) I e III 

b) II e III 

c) I e IV 

d) II e IV 

e) I e IV 

 

20. Analise as frases. 

I – A constituição de 1988 definiu a descentralização e a participação popular como marcos no 

processo de elaboração das políticas públicas, especialmente nas áreas de políticas sociais e urbanas. 

Desta forma, consagrou um contexto favorável à participação dos cidadãos nos processos de tomada 

das decisões políticas essenciais ao bem-estar da população. 

II - Controle Social é a participação do cidadão na gestão pública, na fiscalização, no monitoramento 

e o no controle das ações da Administração Pública, tornando-se um importante mecanismo de 

prevenção da corrupção e de fortalecimento da cidadania. 

III – A participação do cidadão no controle social no âmbito dos municípios, pode ser através dos 

conselhos municipais, individualmente ou através da sociedade civil organizada. 

Fonte: Livro: Olho Vivo no Dinheiro Público –Controladoria-Geral da União – Brasília – DF/ 2012 

De acordo com a análise das frases, marque a alternativa correta. 

a) I e II contradizem a III 

b) I e II estão corretas, III está errada 

c) I está errada e II e III estão corretas 

d) I, II e III se complementam  

e) I contradiz a II e a III 


