CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA
EDITAL Nº 001/2018

CADERNO DE PROVAS

TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO

ASSINATURA DO CANDIDATO

Execução:

EDITAL Nº 001/2018
CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAÇABA
CADERNO DE PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS E CONHECIMENTO ESPECÍFICO

TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO
ORIENTAÇÕES GERAIS
LEIA COM ATENÇÃO AS ORIENTAÇÕES ABAIXO:
• Você recebeu do fiscal de sala o material: caderno de prova e
cartão-resposta.
• A prova terá duração de 3 (três) horas incluindo o tempo de
preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA.
• O prazo mínimo de permanência em sala é de 1 (uma) hora.
• Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém
questões objetivas de conhecimentos específicos, conforme
solicitado no ato da inscrição, e questões de legislação,
matemática e língua portuguesa. 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 Provas.
• Todas as questões da prova são de múltipla escolha. Para
cada umas 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.
• CUIDADO COM O CARTÃO-RESPOSTA: não risque, não
amasse, não dobre, não suje, pois ele é insubstituível.
• SERÁ ELIMINADO DO CONCURSO PÚBLICO o candidato que,
durante a realização das provas:
a) retirar-se do recinto da prova, durante sua realização, sem a
devida autorização;
b) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a
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 comunicar com outro candidato;
e) faltar com a devida cortesia para com qualquer membro da
equipe de aplicação das provas, autoridades presentes e/ou
outros candidatos;
f) fizer anotação de informações relativas às suas respostas em
qualquer outro meio que não o permitido neste Edital;
g) descumprir as instruções contidas no Caderno de Provas e
no Cartão-resposta;
h) recusar-se a entregar o Caderno de Provas e o Cartãoresposta ao término do tempo destinado à sua realização;
i) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartãoresposta;
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, ao candidato, 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 nem a
prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 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 após o seu início, devendo
obrigatoriamente entregar o CADERNO DE PROVAS e o
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, o candidato
poderá levar o CADERNO DE PROVA.
• Após a realização da prova o candidato deverá imediatamente
sair das instalações físicas do local da prova, não sendo mais
permitido o ingresso aos sanitários.
• Os três últimos candidatos permanecem em sala, pois deverão
entregar as provas simultaneamente.
• Se do exame 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.
O • gabarito preliminar da prova estará disponível em
02/12/2018, a partir das 17h, na página da Prefeitura Municipal
de Joaçaba (http://www.joaçaba.sc.gov.br) e na página da
Unoesc (http://unoesc.edu.br/).
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LÍNGUA PORTUGUESA
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QUESTÃO 4

Indique a opção que preenche corretamente os
espaços da frase a seguir.

“Dê férias para seus pés!” Esse era o slogan de
um calçado fabricado no Brasil. As palavras dê,
férias e pés recebem acento gráfico porque são,
respectivamente:

_____ vida ensina _____ todos que ____ tempo para ir
____ luta e tempo para descansar.

a) oxítona tônica terminada em e; paroxítona terminada
em ditongo; e monossílaba tônica terminada em es.

a) A – a – à – há

b) monossílaba tônica terminada em e; paroxítona
terminada em as; e oxítona terminada em s.

QUESTÃO 1

b) A – a – há – à

c) monossílaba tônica terminada em e; paroxítona
terminada em ditongo; e monossílaba tônica
terminada em es.

c) À – a – há – à
d) A – a – há – a
QUESTÃO 2

Observe as frases seguintes e assinale a opção
correta quanto à concordância (nominal ou verbal).
I. Fazem três anos que me preparo para esta prova.
II. Haviam vinte candidatos para aquela vaga.
III. Os Estados Unidos negociam acordo de paz entre
Coreia do Sul e Coreia do Norte.
IV. “Proibido Entrada”.
a) Todas as frases apresentam erro quanto à
concordância.
b) I, II estão corretas quanto à concordância.

d) todas recebem acento porque são palavras
pronunciadas fortes.
QUESTÃO 5

Leia os períodos a seguir verificando que ideias
expressam as conjunções/locuções conjuntivas
sublinhadas. A seguir, assinale a opção correta.
I- À medida que o tempo passava, o candidato à vaga
se acalmava.
II- Como o programado, a prova iniciou às 8:00.
III- Estudou muito para que obtivesse boa nota nesta
prova.
IV- Hoje, quando saí de casa, pensei positivamente
sobre o concurso público.

c) I, II e III estão corretas quanto à concordância.
d) III e IV estão corretas quanto à concordância.
QUESTÃO 3

Quantas orações há no período apresentado a
seguir?
“Quando teve certeza de que ninguém os via,
enlaçou-o.”
a) Há três orações.
b) Há duas orações.
c) Trata-se de um período simples; portanto, há apenas
uma oração.
d) Como há quatro verbos no período, há quatro
orações.

a) Conformidade – proporcionalidade – temporalidade
– temporalidade.
b) Proporcionalidade – conformidade – finalidade –
temporalidade.
c) Temporalidade – conformidade – proporcionalidade
– finalidade.
d) Finalidade – conformidade – proporcionalidade –
temporalidade.
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MATEMÁTICA
QUESTÃO 6

Questão 01. Aplicado a juros simples de 2% a.m.,
quanto tempo um capital de $ 6.4000,00 leva para
produzir $ 1.152,00 de juros?
a) 10 meses.

c) 9 meses e 15 dias.

b) a segunda transportadora tem sempre um melhor
preço para o comerciante.

d) 8 meses.

c) as duas têm sempre o mesmo preço.
QUESTÃO 7

Uma fábrica produz 400 pares de meias por mês.
A partir de janeiro ela fabricará, a cada mês, 20
pares a mais que no mês anterior durante um ano.
Quantos pares serão produzidos de janeiro ao final
de dezembro?

b) 8.000.

O lucro de uma empresa é dado por

b) o lucro é máximo para x igual a 20.

d) 7.360.
QUESTÃO 8

Uma comunidade consome 30.000 litros de água por
dia. Para isso, conta com um reservatório de forma
cilíndrica cujo raio é de 20 m, e a altura, de 15 m. Por
quanto tempo, aproximadamente , o reservatório
poderá abastecer essa comunidade?

d) 428 dias.

QUESTÃO 10

a) o lucro é positivo para x maior que 20.

c) 6.360.

c) 628 dias.

d) para distâncias inferiores a 6 km, o preço da primeira,
para o comerciante, é melhor que o da segunda.

, onde x é a quantidade
vendida. Assim, podemos afirmar que:

a) 7.950.

b) 500 dias.

Para transportar uma certa mercadoria, um
comerciante consultou duas transportadoras. A
primeira cobrou R$ 15,00 por quilômetro rodado. A
segunda cobrou uma parcela fixa de R$ 30,00 mais
R$ 10,00 por quilômetro rodado. Então, podemos
afirmar corretamente que:
a) a primeira transportadora tem sempre um melhor
preço para o comerciante.

b) 9 meses.

a) 150 dias.

QUESTÃO 9

c) o lucro é positivo para x entre 5 e 20.
d) o lucro é máximo para x igual a 3.
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LEGISLAÇÃO
QUESTÃO 11

Segundo o Plano de Cargos e Salários do Município
de Joaçaba, os cargos públicos classificam-se em:
a) cargos de carreira de provimento efetivo, cargos
de provimento em comissão e contratos de emprego
público.
b) cargos de provimento em comissão, contratos
temporários e contratos de emprego público.
c) cargos de carreira de provimento efetivo, contratos
temporários e contratos de emprego público.

Unoesc | 03

QUESTÃO 13

Segundo o Estatuto do Servidor Público de Joaçaba,
está correto dizer sobre posse e exercício:
a) A nomeação e a posse ocorrerão no prazo de 30 dias
contados da publicação do ato de convocação.
b) A posse ocorrerá pela publicação da convocação em
diário oficial, no qual deverão constar as atribuições, os
deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes
ao cargo ocupado.
c) A posse não poderá ocorrer mediante procuração
específica.

d) cargos de carreira de provimento efetivo, cargos
de provimento em comissão, contratos temporários e
contratos de emprego público.

d) A posse em cargo público dependerá de prévia
inspeção médica oficial, sendo que qualquer
deficiência afastará a possibilidade de exercício,
mesmo para agentes políticos.

QUESTÃO 12

QUESTÃO 14

Segundo o Plano de Cargos e Salários do Município
de Joaçaba, está correto afirmar sobre progressão:

Segundo o Estatuto do Servidor Público de Joaçaba,
a reinvestidura do servidor estável no cargo
anteriormente ocupado, ou no cargo resultante
de sua transformação, quando invalidada a sua
demissão por decisão administrativa ou judicial,
com ressarcimento de todas as vantagens, trata-se
de:

a) O acréscimo pecuniário decorrente da progressão
horizontal, que será de 1% (um por cento), será pago
a partir do mês de janeiro do ano subsequente ao
período aquisitivo.
b) O acréscimo pecuniário decorrente da progressão
horizontal, que será de 2% (dois por cento), será pago
a partir do mês de janeiro do ano subsequente ao
período aquisitivo.
c) O acréscimo pecuniário decorrente da progressão
horizontal, que será de 1% (um por cento), será pago
a partir do mês que completar um ano do período
aquisitivo.
d) O acréscimo pecuniário decorrente da progressão
horizontal, que será de 2% (dois por cento), será pago
a partir do mês que completar um ano do período
aquisitivo.

a) recondução.
b) readaptação.
c) reintegração.
d) reversão.
QUESTÃO 15

Segundo a Lei Orgânica de Joaçaba, está correto
dizer que é de competência privativa do Município:
a) Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e
da garantia das pessoas com deficiência e transtornos
mentais.
b) Organizar e prestar, diretamente ou sob o regime de
concessão ou permissão, os serviços públicos locais,
inclusive o de transporte coletivo, que tem caráter
essencial.
c) Proteger o meio ambiente e combater a poluição
em qualquer de suas formas.
d) Estabelecer e implantar política de educação para a
segurança no trânsito.
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CONHECIMENTO ESPECÍFICO
QUESTÃO 16

Considerando a Constituição Federal vigente,
assinale a alternativa correta:
a) 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.
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, pessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência.
c) 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, imoralidade, publicidade
e eficiência.
d) 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,
sigilo e eficiência.
QUESTÃO 17

Nos termos da Constituição Federal, as pessoas
jurídicas de direito público e as de direito privado
prestadoras de serviços públicos responderão pelos
danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem
a terceiros, sendo correto afirmar que:
a) fica assegurado o direito de regresso contra o
responsável apenas nos casos de culpa.
b) fica assegurado o direito de regresso contra o
responsável apenas nos casos de dolo.
c) fica assegurado o direito de regresso contra o
responsável nos casos de dolo ou culpa.
d) não há direito de regresso contra o responsável,
sendo obrigatório ocorrer inclusão do servidor na lide.
QUESTÃO 18

Sobre os Poderes Administrativos, pode-se dizer que
aquele em que o agente possui certa liberdade de
atuação, na qual a Administração pode analisar a
oportunidade e a conveniência na prática do ato, é o:

a) discricionário. 		
c) regulador.		

b) vinculado.

d) de Polícia.
QUESTÃO 19

É possível conceituar Ato Administrativo como:
a) Toda manifestação necessariamente bilateral de
vontade da Administração Pública que, agindo nessa
qualidade, tenha por fim imediato adquirir, resguardar,
transferir, modificar, extinguir e declarar direitos, ou
impor obrigações aos administrados ou a si própria.
b) Toda manifestação necessariamente bilateral de
vontade do particular que, agindo nessa qualidade, tenha
por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar,
extinguir e declarar direitos, ou impor obrigações aos
administrados ou a si própria.
c) Toda manifestação unilateral de vontade da
Administração Pública que, agindo nessa qualidade,
tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir,
modificar, extinguir e declarar direitos, ou impor
obrigações aos administrados ou a si própria.
d) Toda manifestação unilateral de vontade do particular
que, agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato
adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e
declarar direitos, ou impor obrigações aos administrados
ou a si própria.
QUESTÃO 20

Segundo a Lei n. 8.666/93, assinale a alternativa correta:
a) Concorrência é a modalidade de licitação entre
quaisquer interessados para a venda de bens móveis
inservíveis para a administração ou de produtos
legalmente apreendidos ou penhorados.
b) Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer
interessados para escolha de trabalho técnico, científico
ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou
remuneração aos vencedores, conforme critérios
constantes de edital publicado na imprensa oficial com
antecedência mínima de 45 dias.
c) Convite é a modalidade de licitação entre interessados
devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as
condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia
anterior à data do recebimento das propostas, observada
a necessária qualificação.
d) Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer
interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar,
comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação
exigidos no edital para execução de seu objeto.
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QUESTÃO 21

Conforme a Constituição Federal, compete ao
Município instituir os seguintes impostos, exceto:
a) transmissão causa mortis e doação de quaisquer
bens ou direitos.
b) transmissão “inter-vivos”, a qualquer título, por ato
oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão
física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de
garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição.
c) serviços de qualquer natureza não compreendidos
naqueles de incidência do ICMSI, definidos em lei
complementar.
d) propriedade predial e territorial urbana.
QUESTÃO 22

Assinale a alternativa que contém espécies de
contratos administrativos.
a) Obra, serviço, exoneração, concessão, permissão,
locação.
b) Obra, serviço, compras, concessão, permissão,
locação.
d) Obra, concurso público, serviço, compras, concessão,
permissão, locação.
d) Obra, serviço, portaria, concessão, permissão,
locação.
QUESTÃO 23

Sobre contabilidade pública é correto afirmar:
a) A Contabilidade Pública registra a previsão da
despesa e a fixação da receita, estabelecidas no
Orçamento Público aprovado para o exercício, escritura
a execução orçamentária da receita e da despesa, faz a
comparação entre a previsão e a realização das receitas
e despesas, controla as operações de crédito, a dívida
ativa, os valores, os créditos e obrigações, revela as
variações patrimoniais e mostra o valor do patrimônio.
b) A Contabilidade Pública está interessada somente
no patrimônio e suas variações, não se preocupando
com o orçamento e sua execução.
c) A Contabilidade Pública está apenas preocupada
com o registro dos fatos contábeis, para subsidiar
decisões dos gestores; não há qualquer preocupação
com a transparência das informações.
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d) A Contabilidade Pública registra a previsão da
receita e a fixação da despesa, estabelecidas no
Orçamento Público aprovado para o exercício, escritura
a execução orçamentária da receita e da despesa, faz a
comparação entre a previsão e a realização das receitas
e despesas, controla as operações de crédito, a dívida
ativa, os valores, os créditos e obrigações, revela as
variações patrimoniais e mostra o valor do patrimônio.
QUESTÃO 24

Sobre os Direitos Políticos previstos na Constituição,
é correto afirmar:
a) Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da
República, os Governadores de Estado e do Distrito
Federal e os Prefeitos devem renunciar aos respectivos
mandatos até seis meses antes do pleito.
b) A idade mínima para se candidatar a prefeito e a
vereador é idêntica.
c) O militar jamais poderá ser elegível, mesmo que na
inatividade.
d) Podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e,
durante o período do serviço militar obrigatório, os
conscritos.
QUESTÃO 25

Segundo a Lei que define a Política Nacional de
Arquivos Públicos, Lei n. 8159/1991, os documentos
públicos são identificados como correntes,
intermediários e permanentes, sendo correto
afirmar:
a) Consideram-se documentos correntes aqueles que,
não sendo de uso corrente nos órgãos produtores, por
razões de interesse administrativo, aguardam a sua
eliminação ou recolhimento para guarda permanente.
b) Consideram-se intermediários os conjuntos
de documentos de valor histórico, probatório
e informativo que devem ser definitivamente
preservados.
c) Consideram-se documentos correntes aqueles em
curso ou que, mesmo sem movimentação, constituam
objeto de consultas frequentes.
d) Consideram-se documentos intermediários aqueles
em curso ou que, mesmo sem movimentação,
constituam objeto de consultas frequentes.
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QUESTÃO 26

Conforme a Lei n. 8429/1992, é correto afirmar que
os atos que importam improbidade administrativa
são divididos em:
a) Dos Atos de Improbidade Administrativa que
Importam Enriquecimento Ilícito; Dos Atos de
Improbidade Administrativa que Causam Prejuízo
ao Erário; e Dos Atos de Improbidade Administrativa
que Atentam Contra os Princípios da Administração
Pública.
b) Dos Atos de Improbidade Administrativa que
Importam Enriquecimento Ilícito; e Dos Atos de
Improbidade Administrativa que Causam Prejuízo ao
Erário.
c) Dos Atos de Improbidade Administrativa que
Causam Prejuízo ao Erário; e Dos Atos de Improbidade
Administrativa que Atentam Contra os Princípios da
Administração Pública.
d) Dos Atos de Improbidade Administrativa que
Importam Enriquecimento Ilícito; Dos Atos de
Improbidade Administrativa que Causam Prejuízo
ao Erário; Dos Atos de Improbidade Administrativa
que Atentam Contra os Princípios da Administração
Pública; e Dos Atos de Improbidade Administrativa
que Atentam Contra a Vida e os Bons Costumes.
QUESTÃO 27

Conforme a Constituição Federal Brasileira, os
atos normativos estão sujeitos ao controle de
constitucionalidade, sendo que o Brasil adotou qual
sistema de controle?
a) Difuso.

b) O plano plurianual compreenderá as metas
e prioridades da administração pública federal,
incluindo as despesas de capital para o exercício
financeiro subsequente, orientará a elaboração da
lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações
na legislação tributária e estabelecerá a política de
aplicação das agências financeiras oficiais de fomento.
c) O orçamento anual compreenderá as metas
e prioridades da administração pública federal,
incluindo as despesas de capital para o exercício
financeiro subsequente, orientará a elaboração da
lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações
na legislação tributária e estabelecerá a política de
aplicação das agências financeiras oficiais de fomento.
d) O relatório de execução do executivo compreenderá
as metas e prioridades da administração pública
federal, incluindo as despesas de capital para
o exercício financeiro subsequente, orientará a
elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre
as alterações na legislação tributária e estabelecerá a
política de aplicação das agências financeiras oficiais
de fomento.
QUESTÃO 29

São elementos dos atos administrativos:
a) Competência, Objeto, Informalidade, Motivo e
Finalidade.
b) Competência, Objeto, Forma, Discricionariedade e
Finalidade.
c) Competência, Objeto, Forma, Motivo e Finalidade.
d) Competência, Objeto, Forma, Motivo, Finalidade e
Obrigatoriedade.

b) Misto.
c) Concentrado.

QUESTÃO 30

d) Autorizativo.

Considerando a Legislação referente à Lei de
Responsabilidade Fiscal, assinale a alternativa
correta quanto ao limite de despesa com pessoal
para os municípios:

QUESTÃO 28

Considerando a Constituição Federal vigente,
assinale a alternativa correta quanto aos orçamentos
públicos:
a) A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as
metas e prioridades da administração pública federal,
incluindo as despesas de capital para o exercício
financeiro subsequente, orientará a elaboração da
lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações
na legislação tributária e estabelecerá a política de
aplicação das agências financeiras oficiais de fomento.

a) 50%.
b) 70%.
c) 40%.
d) 60%.
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