MUNICÍPIO DE ROMELANDIA
ESTADO DE SANTA CATARINA
CONCURSO PUBLICO 02/2019
02 de fevereiro de 2020

AUXILIAR ADMINISTRATIVO CRAS

INSTRUÇÕES
Este Caderno contém 40 (trinta) questões, constituídas com cinco opções (A, B, C, D, E) e
uma única resposta correta. Em caso de divergência de dados e/ou defeitos, solicite
providências ao fiscal de sala.
Você receberá o Cartão Resposta, no qual serão transcritas as respostas do Caderno de
Questões, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de
preenchimento contidas nele.
Após o preenchimento do Cartão Resposta, o candidato deverá assinar o mesmo, sob
pena de invalidez do documento.
Durante a realização das provas é vedado:
a) consultar livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações ou
equipamentos eletrônicos;
b) a comunicação entre os candidatos;
c) ausentar-se da sala sem a companhia de um fiscal;
d) a ingestão de alimentos e bebidas, com exceção de água acondicionada em
embalagem plástica transparente sem rótulos e/ou etiquetas;
e) entregar a prova e o cartão resposta antes de decorrida 45 (quarenta e cinco) minutos
do seu início.
f) o uso de relógio de qualquer tipo e aparelhos telefônicos, quaisquer equipamentos
elétrico ou eletrônico, bonés, chapéus e porte de qualquer tipo de arma.
A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta,
somente será permitida depois de transcorrido 45 minutos do início da mesma.
Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de
Questões e o Cartão Resposta ao fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens
especificados acima, implicará na eliminação do candidato do Concurso Público.
O tempo de duração total da prova é de três(03) horas, incluído o tempo para
preenchimento do Cartão Resposta.
Os 3 últimos candidatos, ao terminarem a prova, deverão permanecer juntos em sala
para, juntamente com os fiscais assinar a folha ata, o verso dos cartões respostas, o
lacre dos envelopes que guardarão os Cartões Resposta.

Português
01) Nas orações abaixo o pronome SE funciona como índice de indeterminação do
sujeito em:
1-Morre-se um pouco a cada desafeto.
2-Trata-se de uma reunião importante.
3-Deixaram-se digitais por toda a parte.
a) 1 e 3.
b) 2 e 3.
c) 1 e 2.
d) Somente em 3.
e) Em todas as orações.
02) Algumas palavras por apresentarem a mesma pronúncia suscitam dúvidas no
momento da escrita. Aponte a sentença que emprega uma palavra homônima fora de seu
contexto:
a) O homem era coxo.
b) A cauda do avião estava com pequenos furos.
c) Vão cassar o mandato da prefeita.
d) O assento do carro era de couro.
e) O presidente foi empoçado na manhã de hoje.
03)Classifique o vocábulo PROPÍCIA, empregado nas frases a seguir, quanto à classe
gramatical:
I- Se a casa não for propícia, não compraremos.
II-A tarde de sol estava propícia à prática de esportes.
a) Em 1 é substantivo e em 2 advérbio.
b) Em ambas as frases a palavra PROPÍCIA é um adjetivo.
c) Em ambas as frases a palavra PROPÍCIA é um advérbio.
d) Em 1 é classificada como adjetivo e em 2 como advérbio.
e) Em 1 é classificada como advérbio e em 2 como adjetivo.
04) Dadas as sentenças:
1-O documento foi aceito.
2-Eu havia aceitado o documento.
3-O professor tinha suspendido a aula.
4-A aula foi suspensa pelo professor.
Os verbos em itálico foram empregados corretamente em:
a) Somente em 2 e 3.
b) Somente em 1 e 4.
c) Somente em 2 e 4.
d) Todas as sentenças.
e) Somente em 1 e 3.
05) Indique o sentido expresso pela conjunção em destaque na sentença abaixo:
“Cheguei ao show cedo para que pudesse sentar na primeira fila.”
a) finalidade.
b) concessão.
c) causa.
d) proporção.
e) tempo.

Para as questões 06 e 07 use a imagem a seguir:

Disponível em: www.carnutistasolda.com.br Acesso: 29/01/2020.

06)A figura de linguagem em evidência na frase do cartunista é denominada:
a) hipérbole.
b) metonímia.
c) onomatopeia.
d) antítese.
e) pleonasmo.
07) Se não for divertido, não tem graça é o mesmo que:
a) estupendo.
b) mormente.
c) loquaz.
d) enfadonho.
e) ditoso.
08) Os termos sublinhados nas sentenças abaixo são classificados como apostos, exceto
um. Marque-o:
a) O poeta Drummond era modesto.
b) Solicitou-me um presente: amor.
c) O abraço, meu bem, foi dado de coração.
d) O passeio, aventura apaixonante, terminou nos Alpes.
e) A menina nasceu ontem na cidade de Palmeiras das Missões.
09) Todas as orações abaixo são classificadas como Orações sem sujeito, exceto:
a) Está chuviscando desde cedo.
b) Há muitos anos aguardamos progressos.
c) Sempre se está sujeito a enganos.
d) Deve haver muitos interessados no emprego.
e) Amanheceu rapidamente hoje.
10)Em somente uma das sentenças abaixo o emprego do acento indicador de crase se
faz necessário. Aponte-a:
a) O evento será de 15 a 20 de fevereiro.
b) Realizaram os exercícios as pressas para poder brincar.
c) Ela preferia andar a pé.
d) Ficou cara a cara com o vizinho barulhento.
e) Relatou-me a respeito do ocorrido.

Matemática
11) Sabe-se que ciclo das cheias das águas em uma determinada região tem certa
periodicidade que por alguns meses no ano de 1848, 1864, 1880 tendo assim mantendo
a regularidade. A próxima cheia nesta região acontecerá em:
(a) 2020.
(b) 2021.
(c) 2022.
(d) 2223.
(e) 2224.
12) Qual a quantidade de equipes de corrida que um grupo de 8 pessoas pode ser
formada, sendo que cada equipe deve conter um piloto, um navegador e um mecânico
só pode ser:
(a) 336.
(b) 123.
(c) 412.
(d) 320.
(e) 720.
13) Um terreno retangular tem seu comprimento igual ao sêxtuplo da medida da largura
e um perímetro igual a 168m. Com base nessas informações qual a área deste terreno?
(a) 324m².
(b) 435m².
(c) 586m².
(d) 864m².
(e) 900m².
14) Na construção de uma ponte 20 operários trabalhando numa jornada de 6 horas por
dia levaram 48 dias para concluí-la. Se essa mesma ponte tivesse sido construída 12
operários numa jornada de 8 horas diárias levariam quantos dias para conclui-la?
(a) 36 dias. (b) 45 dias. (c) 54 dias. (d) 60 dias. (e) 72 dias.
15) Uma loja de calçados coloca nas etiquetas de preço uma margem de lucro de 45%.
Em uma promoção oferece os calcados com desconto de 20% no preço da etiqueta.
Nessa promoção de quanto é a margem de lucro da loja?
(a) 16%.
(b) 17%.
(c) 20%.
(d) 22%.
(e) 25%.
16) Uma indústria que produz peça de alumínio aumenta a produção hora a hora. Na
primeira hora do dia ela produz 500 peças de alumínio. A partir daí, a confecção horaria
das peças passa a segui a seguinte lei
. Que quantidade de peças são
produzidas na terceira hora deste dia:
(a) 864.
(b) 720.
(c) 932.
(d) 544.
(e) 1458.
17) Leonardo tem duas opções para investir R$ 400.000,00 uma é aplicar em um fundo
que lhe rende 0,5% ao mês na modalidade de juro composto e a outra opção e de 0,6%
ao mês na modalidade de juro simples. Ao analisar cada opção de investimento que
valor em R$ Leonardo obteve na simulação nas aplicações de juro composto e simples
respectivamente para um período de 3 meses?
(a) R$ 406.030,05 e R$ 404.800,00.
(b) R$ 406.030.05 e R$ 407.200,00.
(c) R$ 405.868,20 e R$ 406.300,00.
(d) R$ 406.730,25 e R$ 404.800,00
(e) R$ 406.230,35 e R$ 407.200,00.
18) Na imagem abaixo mostra parte do mapa da cidade de Romelândia. Digamos que do
ponto A até o ponto C temos uma distância de √
metros e do ponto B ao ponto C
tem uma distância de 65 metros. Se o professor Ilson está no ponto A e deseja ir para o
ponto B que distância ele deve percorrer:
(a) 75 metros.
(b) 78 metros.
(c) 80 metros.
(d) 95 metros.
(e) 85 metros.

19) Em uma corrida de 3000 metros estão escritos 8 competidores, 1 competidor da
Linha Três Barras, 3 da Linha Primeirinha, 1 da linha Esperança, 2 da linha Sede Ouro,
e 3 da linha Saltinho. Ponderando que todos os corredores tem as mesmas condições de
receber uma medalha de primeiro, segundo, ou terceiro colocado. Qual a probabilidade
de que pelo menos um corredor da Linha Sede Ouro.
(a) .
(b) .
(c) .
(d) .
(e) .
20) O professor de matemática passou as seguintes potenciações no quadro:
I)
II)
III)
IV)
A sequência que expressa sucessivamente todas as respostas correta é:
(a) 4, 6, 5, 1.
(b) 4, 9, 5, 0.
(c) 4, 9, 5, 1.
(d) 4, 6, 5, 0.
(e) 4, 9, 5, 0.

Conhecimentos Específicos
21) A Redação Oficial é a forma correta adotada pelo Poder Público na redação de seus
documentos. É baseada no Manual de redação da Presidência da República. A Redação
Oficial segue alguns princípios. São princípios da Redação Oficial, exceto:
a) Regionalização da linguagem.
b) Impessoalidade.
c) Nível de linguagem.
d) Formalidade.
e) Concisão.

22) Não é somente a apresentação ou o início de um documento oficial que deve ser
observado. Segundo o Manual de Redação Oficial da Presidência da República são
estabelecidos dois tipos de fecho. São eles:
a) “Respeitosamente” e “Grato/a”
b) “Atenciosamente” e “Lisonjeadamente”
c) “Respeitosamente” e “Atenciosamente”
d) “Agradecidamente” e “Atenciosamente”
e) “Abraços” e “Beijos”
23) Três documentos oficiais se submetem ao Padrão Ofício. Esses documentos são
diferentes em sua finalidade, mas muito semelhantes em sua forma. Padrão Ofício neste
caso se refere à diagramação única desses documentos. Quais são os três documentos
oficiais submetidos a esse padrão?
a) Carta, ata, memorando.
b) Aviso, memorando, ofício.
c) Aviso, contrato, ofício.
d) Atestado, convite, declaração.
e) Boletim, alvará, portaria.
24) Leia atentamente o enunciado:
“É uma forma de comunicação realizada por Ministro(s) de Estado dirigida ao
Presidente ou ao Vice-Presidente da República para informa-lo de um assunto, propor
alguma medida ou submeter a sua consideração projeto ou ato normativo.”
O enunciado trata-se de um documento oficial chamado de:
a) Comunicado.
b) Anúncio.
c) Informativo.
d) Exposição de motivos.
e) Memorando.
25) Conhecer a Administração Pública permite ao servidor atitudes seguras e coerentes
em benefício do cidadão. Todo agente público deve conhecer e praticar os Princípios da
Administração Pública, tornando seu trabalho eficiente e correto. São princípios da
Administração Pública, exceto:
a) Legalidade e Impessoalidade.
b) Moralidade administrativa e Publicidade.
c) Eficiência e Legalidade.
d) Impessoalidade e Eficiência.
e) Propaganda e Transparência.
26) A Administração Pública pode ser direta ou indireta. A Administração Pública
Direta tem seus servidores públicos selecionados por meio de concurso público e
possuem vínculo estatutário. A Administração Pública Indireta é composta por
entidades criadas e ligadas ao Governo para desempenhar os mais variados papéis na
prestação de serviços à população. A Administração Pública Direta é composta por:
a) União, Estados, Municípios e Distrito Federal.
b) Autarquias, Fundações e Municípios.
c) Empresas Públicas, União e Sociedades de Economia Mista.
d) Fundações, Estados e Distrito Federal.
e) Empresas Públicas, União e Estados.

27) Licitações são formas que a Administração Pública possui para contratar serviços,
ou seja, o governo deve comprar e contratar serviços seguindo regras de lei. A licitação
é um processo formal onde há competição entre os interessados.
São modalidades de licitação, exceto:
a) Tomada de preços.
b) Convite.
c) Concorrência.
d) Leilão.
e) Procedimento.
28) O Brasil, já na sua Constituição Federal, no art. 37, inciso XXI, instituía normas
para licitações e contratos da Administração Pública. A Constituição Federal data de
1988. Em 21 de junho de 1993 foi sancionada uma lei que regulamenta o art. 37 e
dispõe sobre as licitações públicas mais claramente. Qual é a referida lei?
a) 8666, de 21 de junho de 1993.
b) 8766, de 21 de junho de 1993.
c) 8866, de 21 de junho de 1993.
d) 8966, de 21 de junho de 1993.
e) Nenhuma das respostas está correta.
29) Direitos fundamentais podem ser definidos como direitos inerentes á pessoa humana
e essenciais a vida digna. É dever do Estado protegê-los. Os direitos fundamentais
possuem algumas características próprias. São consideradas características dos direitos
fundamentais, exceto:
a) Inalienabilidade e imprescritibilidade.
b) Ilimitabilidade e inconstitucionalidade.
c) Irrenunciabilidade e universalidade.
d) Limitabilidade e historicidade.
e) Inviolabilidade e concorrência.
30) O art. 5º da Constituição Federal, apresenta direitos e garantias que são
considerados fundamentais a vida humana digna. Porém no Caput do artigo são
apresentados cinco direitos considerados mais importantes e que são base par ao
ordenamento jurídico brasileiro. Entre esses cinco direitos fundamentais citamos,
exceto:
a) Direito a vida.
b) Direito a liberdade.
c) Direito a privacidade.
d) Direito a igualdade.
e) Direito a segurança.
31) Leia a afirmação:
“Engloba não apenas o direito de existir, mas de existir de modo digno, além da
integridade física e moral. Isto implica a vedação de práticas humilhantes e de tortura,
por exemplo. (Inciso III do art. 5º da CF)”
Estamos falando do direito:
a) Direito à dignidade.
b) Direito à integridade.
c) Direito à realização.
d) Direito à vida.
e) Direito ao nascimento.

32) O indivíduo possui o direito de ir e vir, além da liberdade de crença e da liberdade
de expressão. Observe as afirmações.
I – Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de
lei;
II – É inviolável a liberdade de consciência e de crença, assegurado o livre exercício dos
cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e as suas
liturgias;
III – É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação,
independente e censura ou licença;
IV – É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer
pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens;
Sobre o direito à liberdade:
a) Estão corretas apenas as afirmativas I e II.
b) Estão corretas apenas as afirmativas I, II e III.
c) Estão corretas apenas as afirmativas II e IV.
d) Estão corretas apenas as afirmativas II, III e IV.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
33) Ferramentas como Microsoft Excel são facilitadores no trabalho de qualquer
servidor que precisa lidar com dados e planilhas. Permite que muitos dados sejam
armazenados e possam ser compilados e consultados quando necessário. O Excel possui
espaços para escrever. Cada espaço desses possui uma linha e uma coluna, delimitados
por um número e uma letra, respectivamente. Esse espaço descrito corresponde a:
a) Coluna.
b) Linha.
c) Célula.
d) Página.
e) Documento.
34) Quanto mais a tecnologia avança mais são usados os “Sistemas de Automação de
Escritório”. Abandonam-se os papéis e usam-se as máquinas a favor do serviço
eficiente. Os Sistemas de Automação de Escritório são projetados para melhorar o
desempenho das equipes suportando planilhas e fluxos de informações. Sua tarefa é
apoiar as atividades de edição de texto, de controle, apoiar a troca de informação e o
trabalho colaborativo. São ferramentas dos Sistemas de Automação de Escritório,
exceto:
a) Videoconferência.
b) Fóruns de discussão on line.
c) Sistemas de reuniões eletrônicas.
d) Teleconferência.
e) Mineração de dados.
35) Chama-se _____________ informática ao conjunto de computadores e outros
equipamentos que partilham informações, recursos e serviços.
Preencha corretamente a lacuna:
a) Cabo.
b) Rede.
c) Computador.
d) Sistema.
e) Nenhuma das opções.

36) No serviço público é altamente necessária a troca de informações, porém com a
segurança de que apenas são compartilhadas internamente. Surge dessa necessidade
uma rede de computadores privada, de uso exclusivo de um determinado local, como
por exemplo, a rede de uma empresa ou de uma prefeitura, onde a rede somente será
acessada pelos colaboradores internos. Essa rede é conhecida como:
a) Internet.
b) Banco de dados.
c) Rede interna.
d) Intranet.
e) Correio eletrônico.
37) O Word é um software que une vantagens de um processador de textos com os
recursos oferecidos pela interface gráfica do Windows. São características do Word,
exceto:
a) Copia e move fragmentos de texto, parágrafos e desenhos com o recurso de mouse
como arrastar e soltar.
b) Permite a inserção simplificada de gráficos, planilhas e desenhos.
c) Possui opções de destaque de texto como bordas, sombreamento e destaque de
caracteres.
d) Não inclui a opção de revisor ortográfico incorporado.
e) Permite a auto formatação de textos e documentos.
38) Usando o mouse, podemos obter acesso rápido aos comandos mais usados do Word.
Logo abaixo da barra de menus encontramos outras barras importantes, uma delas
contém os recursos usados com mais frequência durante a criação de documentos,
manipulação de arquivos e a impressão. A referida barra é:
a) Barra de ferramentas Formatação.
b) Barra de ferramentas Padrão.
c) Barra de ferramentas Avançada.
d) Todas as respostas anteriores estão corretas.
e) Nenhuma das respostas anteriores está correta.
39) As _______________ alongamentos do Estado. Possuem personalidade de direito
público e só realizam serviços típicos, próprios do Estado. Fazem parte da
Administração Pública Indireta.
Preencha a lacuna com a opção correta:
a) Empresa Públicas.
b) Sociedades de Economia Mista.
c) Autarquias.
d) Fundações Públicas.
e) Três esferas de governo, Federal, Estadual e Municipal.
40) Administração Pública consiste no conjunto de órgãos e funções que exercem a
atividade do Estado, atuam para que os objetivos do Governo sejam atingidos. O Direito
Administrativo foi criado junto com outras ferramentas para nortear alguns princípios
que regem a Administração Pública. São princípios do Direito Administrativo
Brasileiro, exceto:
a) Legalidade.
b) Impessoalidade.
c) Eficiência.
d) Publicidade.
e) Assistencialismo.

