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Execução:
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CADERNO DE PROVAS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
LEIA COM ATENÇÃO AS ORIENTAÇÕES GERAIS
 Você recebeu do fiscal de sala os materiais: caderno de
provas e cartão-resposta.
 A prova terá duração de 03 (três) horas, incluindo o tempo
de preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA.

comunicar com outro candidato;
e) Faltar com respeito com qualquer membro da equipe de

aplicação das provas, autoridades presentes e/ou outros
candidatos;

 O prazo mínimo de permanência na sala é de 01 (uma) hora.

f) Fazer

 Autorizado o início da prova, verifique se este caderno
contém questões objetivas de conhecimentos específicos
e questões de informática.

g) Descumprir as instruções contidas no CADERNO DE

 Verifique se o material está em ordem, e se o seu nome,
CPF e número de inscrição conferem com os que
aparecem no CARTÃO-RESPOSTA. Caso contrário,
comunique imediatamente o fiscal.
 Ao terminar a conferência do Caderno de Provas, caso
esteja incompleto ou tenha defeito, solicite ao fiscal de sala
que o substitua, não cabendo reclamações posteriores nesse
sentido. O candidato deverá verificar, ainda, se o cargo em
que se inscreveu se encontra devidamente identificado no
Caderno de Prova.
 Todas as questões da prova são de múltipla escolha. Para
cada uma das questões objetivas, são apresentadas quatro
alternativas (A, B, C, D) e somente uma delas corresponde à
alternativa correta. Assinale UMA RESPOSTA; a marcação em
mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das
respostas esteja correta.
 No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras que
correspondem às respostas corretas deve ser realizada
com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, de forma
contínua e densa, cobrindo todo o espaço compreendido
pelos círculos. A leitora óptica é sensível a marcas escuras,
portanto,
preencha
os
campos de marcação
completamente. Exemplo:
 O preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA é de inteira
responsabilidade do candidato. Em hipótese alguma
haverá substituição dele por erro do candidato.
 Não serão computadas questões não respondidas nem
questões que contenham mais de uma resposta (mesmo
que uma delas esteja correta), emenda ou rasura, ainda
que legível.

anotação de informações relativas às suas
respostas em qualquer outro meio que não o permitido neste
Edital;
PROVAS e no CARTÃO-RESPOSTA;
h) Recusar-se a entregar o CADERNO DE PROVAS e o

CARTÃO-RESPOSTA ao término do tempo destinado à sua
realização;
i) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão-

Respostas;
j) Não permitir a coleta de sua assinatura ou não atender ao

procedimento de coletar sua impressão digital;
k) Perturbar de qualquer modo, a ordem dos trabalhos,

incorrendo em comportamento indevido;
l) For surpreendido portando ou fazendo uso de aparelho celular

e/ ou quaisquer aparelhos eletrônicos durante a realização das
provas, mesmo que o aparelho esteja desligado.
 Não será permitida, também, a utilização de telefone
celular ao final das provas, enquanto estiver dentro da
unidade de aplicação destas.
 Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e nem a
prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da prova. Cabe,
exclusivamente, ao candidato interpretar o enunciado da
questão e decidir a resposta.
 O candidato somente poderá se retirar do local de prova a
partir dos 60 (sessenta) minutos, ou seja 01(uma) hora após
o seu início devendo obrigatoriamente entregar o
CADERNO DE PROVAS e CARTÃO–RESPOSTA. Está
permitido levar apenas o rascunho do gabarito que se
encontra na última página do caderno de prova. Após
decorridos 120 minutos de provas, ou seja, 02(duas) horas, o
candidato poderá levar o CADERNO DE PROVA.

 CUIDADO COM O CARTÃO-RESPOSTA: não risque, não
amasse, não dobre, não suje, pois ele é insubstituível.

 Após a realização da prova, o candidato deverá sair
imediatamente das instalações físicas do local da prova,
não sendo mais permitido a utilização dos sanitários.

 SERÁ ELIMINADO DO CONCURSO PÚBLICO o candidato
que, durante a realização das provas:

 Os três últimos candidatos permanecem em sala, pois
deverão entregar as provas e sair da sala, simultaneamente.

a) Retirar-se do recinto da prova, durante sua realização,

sem a devida autorização;
b) For surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a

 Da análise de recursos resultar anulação de item integrante
de prova, a pontuação correspondente a esse item será
atribuída a todos os candidatos, independentemente de
terem recorrido.

execução de quaisquer questões/itens das provas;
c) Usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para a

sua realização;
d) Utilizar-se de régua de cálculo, livros, calculadoras

e/ou equipamento similar, dicionário, notas e/ou
impressos que não forem expressamente
permitidos, gravador, receptor e/ ou pagers, e/ou se

O gabarito preliminar da prova estará disponível em
12/01/2020, a partir das 17h, na página da Unoesc e
da Prefeitura Municipal de Vargem Bonita.
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LÍNGUA PORTUGUESA
QUESTÃO 01
Analise as frases a seguir e assinale a opção
que preenche corretamente as lacunas.
Do ........................... realizado pelo IBGE, é
possível extrair muitos dados importantes.
É muito bom trabalhar com pessoas de bom
.........................
A ..................... da câmara de vereadores
acontece semanalmente.
Aquela .................... é exclusivamente de
roupas masculinas.
a) Senço – senso – cessão – seção.
b) Censo – senso – sessão – seção.
c) Sensso – censo – seção – sessão.
d) Censso – senço – ceção – seção.
QUESTÃO 02
Assinale a opção em que todas as palavras
foram acentuadas corretamente.
a) Rúbrica – publicável – funcionário – câmara.
b) Assembléia – chegássemos – robô –
econômia.
c) Estágio – público – ordinário – audiência.
d) Secretário – assistênte – colégio – sózinho.
QUESTÃO 03
Leia o excerto de um texto transcrito a seguir e
responda a que classe gramatical pertencem,
respectivamente, as palavras grifadas.
“A ciência desvenda o mecanismo do cérebro
que faz você se apavorar e prepara novos
remédios para acabar com as fobias.”
a) Verbo – pronome – preposição.
b) Adjetivo – advérbio – artigo.
c) Conjunção – interjeição – numeral.
d) Verbo – artigo – substantivo.
QUESTÃO 04
Dentre as frases a seguir, em quais a
concordância verbal está de acordo com a
norma culta?
I. A multidão aglomerava-se diante do local da
prova.
II. Haviam vários conteúdos na apostila que
adquiri.
III. Fazem alguns meses que me preparo para a
prova.
IV. Celular, relógio, papel, nada pode estar sob
sua posse agora.
a) I, II e III.
b) II, III e IV.
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c) I e IV.
d) I, II, III e IV.
QUESTÃO 05
Indique por quantas orações, respectivamente,
são formados os períodos dados a seguir.
I. “Estou inquieta, ando de um cômodo para o
outro, respiro pela fresta da janela [...]”
II. “Se você olhasse para o céu, veria seu brilho
por um instante.”
III. “Palavras são, na minha não tão humilde
opinião, nossa inesgotável fonte de magia [...]”
IV. “Os beijos por escrito não chegam ao seu
destino, os fantasmas os bebem pelo
caminho.”
a) 3 orações, 2 orações, 1 oração, 2 orações.
b) 3 orações, 1 oração, 1 oração, 2 orações.
c) 1 oração, 2 orações, 2 orações, 3 orações.
d) 2 orações, 1 oração, 2 orações, 1 oração.
MATEMÁTICA
QUESTÃO 06
Com relação às expressões algébricas são
feitas as seguintes afirmações:
I.
𝟐(𝟒 − 𝟐𝒚) = 𝟖 − 𝟖𝒚
II. 𝟐(𝟐𝒂 + 𝟔) = 𝟒(𝒂 + 𝟑)
III. (𝒙 + 𝒚)𝟐 = 𝒙² + 𝟐𝒙𝒚 + 𝒚²
É correto o que se afirma apenas em:
a) II.
b) III.
c) I e III.
d) II e III.
QUESTÃO 07
Um hortifrutigranjeiro está organizando uma
horta onde pretende plantar 72 mudas de
cebolinha e 81 mudas de manjericão. Ele
gostaria de cultivar esses vegetais em fileiras
que tenham o mesmo número de pés de
cebolinha e o mesmo número de pés de
manjericão. Seguindo esse padrão, qual é o
maior
número
de
fileiras
que
o
hortifrutigranjeiro pode plantar?
a) 3.
b) 6.
c) 9.
d) 12.
QUESTÃO 08
Ao resolver uma expressão numérica, a ordem
das operações pode gerar respostas diferentes
se aplicada incorretamente. Nesse contexto,
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avalie a expressão a seguir em que os
operadores matemáticos são desconhecidos e,
portanto, representados pelas letras gregas α,
β e γ:
𝟐𝜶𝟐𝜷𝟐𝜸𝟐=𝟐
Para que a igualdade representada acima seja
verdadeira, as letras gregas α, β e γ devem ser
substituídas, respectivamente, por:
a) + , ÷ , −.
b) + , − , ×.
c) − , × , +.
d) ÷ , + , ÷.
QUESTÃO 09
Quando calculamos a probabilidade de um
evento futuro com base em nossas
observações de eventos passados, chamamos
isso de probabilidade experimental. Nesse
contexto, a tabela de frequências a seguir
mostra os pedidos de uma pizzaria em uma
noite de sábado.
Sabor da pizza
Número de pedidos
Calabresa
11
Quatro queijos
8
Frango com catupiry
6
Portuguesa
6
Bacon
9
Coração
4
Chocolate
6
Com base nesses dados, qual seria uma
estimativa razoável da probabilidade de o
próximo sabor de pizza pedido ser chocolate?
a) 8%.
b) 12%.
c) 16%.
d) 20%.
QUESTÃO 10
Um termômetro é um dispositivo que permite
verificar a temperatura ambiente e pode
apresentar diferentes escalas. Duas dessas
escalas são o Fahrenheit e o Celsius, com as
seguintes definições:
Fahrenheit: escala termométrica de símbolo F,
na qual 32 °F é o ponto de congelamento da
água e 212 °F é o ponto de ebulição da água.
Celsius: escala de temperatura de símbolo C,
na qual 0 °C é o ponto de congelamento da
água e 100 °C é o ponto de ebulição da água.
Com base nessas informações, a temperatura
T = 50 ºC equivale a:
a) 82 ºF.
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b) 90 ºF.
c) 122 ºF.
d) 180 ºF
LEGISLAÇÃO
QUESTÃO 11
Segundo a Lei Orgânica do Município de
Vargem Bonita, é competência exclusiva do
Município:
a) Preservar as florestas naturais, a fauna, a flora
e os recursos naturais.
b) Fomentar a produção agropecuária e
organizar o abastecimento alimentar.
c) Proteger o meio ambiente e combater a
poluição em qualquer de suas formas.
d) Fixar e sinalizar os locais de estacionamento
de veículos, os limites de zona de silêncio e de
trânsito e tráfego em condições especiais.
QUESTÃO 12
Segundo a Lei Orgânica do Município de
Vargem Bonita, é vedado ao servidor público:
a) Instalar
equipamentos,
mobiliários
ou
aparelhos de sua propriedade no recinto em
que trabalha.
b) Deixar de exercer atividades particulares em
horário de expediente.
c) Efetuar hora extra, mesmo que autorizado pelo
superior hierárquico.
d) Ter qualquer tipo de filiação partidária.
QUESTÃO 13
Conforme o Plano de Cargos, Carreiras e
Vencimentos para os Servidores da Prefeitura
Municipal de Vargem Bonita, para efeitos de
promoção será contado como tempo de
serviço:
a) Faltas não abonadas.
b) Licença com remuneração.
c) Suspensão disciplinar.
d) Prisão decorrente de decisão judicial.
QUESTÃO 14
Nos termos do Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Vargem Bonita,
recondução é:
a) O retorno do servidor estável ao cargo por ele
anteriormente ocupado.
b) O retorno à atividade de servidor aposentado
por invalidez, quando, por junta médica oficial,
forem declarados insubsistentes os motivos
determinantes da aposentadoria.
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c) A investidura do servidor em cargos de
atribuições e responsabilidades compatíveis
com a limitação que tenha sofrido em sua
capacidade física ou mental, verificada em
inspeção médica.
d) O número de servidores que devem ter
exercício em cada órgão e suas unidades,
mediante prévia distribuição dos cargos e das
funções de confiança, integrantes do
respectivo quadro.

dois terços dos membros da Câmara
Municipal.
c) O Município reger-se-á por lei orgânica, votada
em dois turnos, com o interstício mínimo de
dez dias, e aprovada por maioria dos membros
da Câmara Municipal.
d) O Município reger-se-á por lei orgânica, votada
em três turnos, com o interstício mínimo de dez
dias, e aprovada por dois terços dos membros
da Câmara Municipal.

QUESTÃO 15
Nos termos do Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Vargem Bonita, não
está prevista a licença:
a) Para desempenho de atividades políticas.
b) Para tratar de interesses particulares.
c)
Para realização de estudo.
d) Para atender a familiares, em caso de
enfermidade.

QUESTÃO 18
Segundo a Constituição Federal, é correto
afirmar que o limite de vereadores para
composição da Câmara Municipal para
municípios com até 15.000 habitantes será de:
a) 7 vereadores.
b) 9 vereadores.
c) 11 vereadores.
d) 13 vereadores.

ESPECÍFICAS

QUESTÃO 19
Segundo a Constituição Federal, é correto
afirmar que é imposto municipal aquele sobre:
a) Transmissão causa mortis e doação de
quaisquer bens ou direitos.
b) Propriedade territorial rural.
c) Propriedade predial e territorial urbana.
d) Renda e proventos de qualquer natureza.

QUESTÃO 16
Segundo a Constituição Federal, é correto
afirmar que a República Federativa do Brasil,
formada pela união indissolúvel dos Estados e
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se
em Estado Democrático de Direito e tem como
fundamentos:
a) A soberania; a dignidade da pessoa humana;
os valores sociais do trabalho e da livre
iniciativa; e o pluralismo político.
b) A soberania; a cidadania; a dignidade da
pessoa humana; os valores sociais do trabalho
e da livre iniciativa; e o pluralismo político.
c) A soberania; a cidadania; a dignidade da
pessoa humana; e o pluralismo político.
d) A soberania; a cidadania; a dignidade da
pessoa humana; os valores cristãos; e o
pluralismo político.
QUESTÃO 17
Segundo a Constituição Federal, é correto
afirmar que:
a) O Município reger-se-á por lei orgânica, votada
em dois turnos, com o interstício mínimo de
dez dias, e aprovada por dois terços dos
membros da Câmara Municipal.
b) O Município reger-se-á por Constituição
Municipal, votada em dois turnos, com o
interstício mínimo de dez dias, e aprovada por

QUESTÃO 20
Segundo a Constituição Federal, é correto
afirmar que a seguridade social compreende:
a) Um conjunto integrado de ações de iniciativa
dos Poderes Públicos e da sociedade,
destinadas a assegurar os direitos relativos à
saúde, à previdência e à assistência social.
b) Um conjunto integrado de ações de iniciativa
dos Poderes Públicos e da sociedade,
destinadas a assegurar os direitos relativos à
previdência e à assistência social.
c) Um conjunto integrado de ações de iniciativa
dos Poderes Públicos e da sociedade,
destinadas a assegurar os direitos relativos
apenas à previdência.
d) Um conjunto integrado de ações de iniciativa
exclusiva dos Municípios, destinadas a
assegurar os direitos relativos à saúde, à
previdência e à assistência social.
QUESTÃO 21
O princípio que tem como consequência que as
decisões administrativas são de execução
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imediata e têm a possibilidade de criar
obrigações para o particular é:
a) Presunção de legitimidade.
b) Legalidade.
c) Impessoalidade.
d) Eficiência.
QUESTÃO 22
Trata-se de conceito doutrinário de poder de
polícia:
a) Editar normas regulamentadoras.
b) Cumprir disposições judiciais.
c) Efetuar prisão em flagrante.
d) A atividade do Estado consistente em limitar o
exercício dos direitos individuais em benefício
do interesse público.
QUESTÃO 23
São atributos do Ato Administrativo:
a) A imperatividade, a autoexecutoriedade e a
tipicidade.
b) A presunção de legitimidade ou de veracidade,
a imperatividade, a autoexecutoriedade e a
tipicidade.
c) A presunção de legitimidade ou de veracidade,
a autoexecutoriedade e a tipicidade.
d) A presunção de legitimidade ou de veracidade,
a
imperatividade,
a
falta
de
autoexecutoriedade e a tipicidade.
QUESTÃO 24
Sobre os atos administrativos, assinale a
alternativa correta:
a) Quando a lei não deixa margem de decisão ao
agente público está-se diante de um ato
vinculado.
b) Quando a lei não deixa margem de decisão ao
agente público está-se diante de um ato
discricionário.
c) O
poder
administrativo
é
sempre
discricionário.
d) O poder administrativo é sempre vinculado,
não havendo margem ao agente público.
QUESTÃO 25
Segundo o Direito Administrativo e a
Constituição Federal, há as seguintes
categorias de agentes públicos:
a) Agentes políticos; servidores públicos;
militares; e particulares em colaboração com o
Poder Público.
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b) Agentes políticos; servidores públicos; e
particulares em colaboração com o Poder
Público.
c) Servidores públicos; militares; e particulares
em colaboração com o Poder Público.
d) Agentes políticos; empresários públicos;
servidores públicos; militares; e particulares
em colaboração com o Poder Público.
QUESTÃO 26
Conforme a Lei n. 8.429/92, não constitui ato de
improbidade administrativa:
a) Dos atos de improbidade administrativa que
importam enriquecimento ilícito.
b) Dos atos de improbidade administrativa que
causam prejuízo ao erário.
c) Dos atos de improbidade administrativa que
causam prejuízo ao particular.
d) Dos atos de improbidade administrativa que
atentam contra os princípios da administração
pública.
QUESTÃO 27
Segundo a Lei n. 8.429/92, constitui ato de
improbidade administrativa que atenta contra
os princípios da Administração Pública:
a) Revelar ou permitir que chegue ao
conhecimento de terceiro, antes da respectiva
divulgação oficial, teor de medida política ou
econômica capaz de afetar o preço de
mercadoria, bem ou serviço.
b) Liberar verba pública sem a estrita
observância das normas pertinentes ou influir
de qualquer forma para a sua aplicação
irregular.
c) Agir negligentemente na arrecadação de
tributo ou renda, bem como no que diz
respeito à conservação do patrimônio público.
d) Conceder benefício administrativo ou fiscal
sem a observância das formalidades legais ou
regulamentares aplicáveis à espécie.
QUESTÃO 28
Segundo a Política Nacional de Arquivos
Públicos e Privados, nos termos da Lei n.
8.159/91, é correto afirmar:
a) Não são públicos os conjuntos de documentos
produzidos e recebidos por instituições de
caráter público ou por entidades privadas
encarregadas da gestão de serviços públicos
no exercício de suas atividades.
b) Os arquivos públicos são os conjuntos de
documentos apenas produzidos, no exercício
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c)

d)

de suas atividades, por órgãos públicos de
âmbito federal, estadual, do Distrito Federal e
municipal em decorrência de suas funções
administrativas, legislativas e judiciárias.
Os arquivos públicos são os conjuntos de
documentos produzidos e recebidos, no
exercício de suas atividades, por órgãos
públicos de âmbito federal, estadual, do
Distrito Federal e municipal em decorrência de
suas funções administrativas, legislativas e
judiciárias.
Os arquivos públicos são os conjuntos de
documentos apenas recebidos, no exercício
de suas atividades, por órgãos públicos de
âmbito federal, estadual, do Distrito Federal e
municipal em decorrência de suas funções
administrativas, legislativas e judiciárias.

QUESTÃO 29
Segundo a Lei de Licitações (Lei n. 8.666/93),
para as licitações para a execução de obras e
para a prestação de serviços, obedecerão ao
disposto nesta Lei e, em particular, à seguinte
sequência:
a) Projeto executivo; projeto financeiro; execução
das obras e serviços.
b) Projeto básico; projeto executivo; execução
das obras e serviços.
c) Projeto básico; execução das obras e serviços.
d) Projeto executivo; execução das obras e
serviços.
QUESTÃO 30
Complete o parágrafo com a alternativa
correta.
Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei
Complementar n. 101/2000, a despesa total
com pessoal, em cada período de apuração
para os Municípios, não poderá exceder
________ da receita corrente líquida.
a) 60%.
b) 70%.
c) 50%.
d) 40%.
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