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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUSSARA 
 

CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
EDITAL Nº 001/2017 

DATA: 05/03/2017 - PERÍODO: MANHÃ 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 30 questões objetivas sem 

repetição ou falha. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às 

respostas da prova. 
c) Para realizar sua prova, use apenas o material 

mencionado acima e em hipótese alguma, 
papéis para rascunho. 

2. Verifique se este material está completo, em ordem 
e se seus dados pessoais conferem com aqueles 
constantes no CARTÃO-RESPOSTA, caso haja 
alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal 
de sala. 

3. Após a conferência, você deverá assinar o seu 
nome completo, no espaço próprio do CARTÃO-
RESPOSTA utilizando caneta esferográfica de 
tinta de cor azul ou preta. 

4. Escreva o seu nome e assine nos espaços indicados 
neste CADERNO DE QUESTÕES, bem como o 
preenchimento do campo reservado à informação 
de seu número de inscrição. 

5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das 
letras, correspondentes às respostas de sua opção, 
deve ser feita com o preenchimento de todo o 
espaço do campo reservado para tal fim. 

6. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-
RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou 
manchar, pois este é personalizado e em hipótese 
alguma poderá ser substituído. 

7. Não será permitido o uso de borracha ou corretivo 
de qualquer espécie no CARTÃO-RESPOSTA, 
bem como qualquer outro tipo de rasura. 

8. Para cada uma das questões são apresentadas 4 
(quatro) alternativas classificadas com as letras (a), 
(b), (c), e (d); somente uma responde 
adequadamente ao quesito proposto. Você deve 
assinalar apenas uma alternativa para cada 
questão; a marcação em mais de uma alternativa 
anula a questão, mesmo que uma das respostas 
esteja correta; também serão nulas as marcações 
rasuradas. 

9. As questões são identificadas pelo número que fica 
à esquerda de seu enunciado. 

10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião 
nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da 
Prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato 
interpretar e decidir a este respeito. 

11. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de 
prova para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. 
Os rascunhos e as marcações assinaladas no 
CADERNO DE QUESTÕES não serão levados 
em conta. 

12. Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal de 
Sala, obrigatoriamente o CARTÃO-RESPOSTA 
devidamente assinado e o CADERNO DE 
QUESTÕES. 

13. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA 
É DE 3h00min. 

14. Por motivos de segurança, você somente poderá 
ausentar-se da sala de prova após decorrida 1 
(uma) hora. 
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PALHAÇO DE JALECO 
 

Jaqueline Li, Revista Sorria. Disponível em: 

www.revistasorria.com.br/edição/palhaços-de-jaleco.htp. 

  
A platéia se estivesse na arquibancada, 

bateria palmas: Começa! Começa! O palhaço se 
estivesse no picadeiro, entraria girando em 
cambalhota. Só que o cenário é um hospital. Por 
isso, primeiro é o bico do sapato do doutor que 
aparece no quarto. Assim que os pequenos pacientes 
avistam a figura simpática e misteriosa, seus olhos 
brilham de curiosidade. Alguns sorriem de graça. 
Outros escutam a pílula de alegria do médico de 
nariz vermelho com desconfiança. Só no ano 
passado, os 50 palhaços da ONG Doutores da 
Alegria, fizeram 82 mil visitas assim. Um deles é o 
paulista Marcio Douglas, de 36 anos, mais 
conhecidos com Dr. Mané Pereira. Na trupe há sete 
anos, ele conta que entrou na medicina por meio de 
um concurso. “Juntei dois rótulos de margarina, 
escrevi uma carta e fui sorteado”, brinca. Ainda com 
a fantasia, mas falando sério, Marcio revela como é 
o trabalho desses doutores, especialistas em 
besteirologia. 

 
Que especialidade é essa? 
Marcio – Besteriologia é a ciência do 

palhaço-médico. É a adequação da linguagem do 
palhaço ao hospital, uma paródia do ramo científico. 
Brincadeira e alegria ajudam a entender o mundo, 
por isso são fundamentais. Criatividade e improviso 
são instrumentos do besteirólogo.  
 
01 - A ideia principal do texto é? 
a) falar sobre a platéia na arquibancada.  
b) mostrar o trabalho dos Doutores da Alegria. 
c) falar somente sobre o trabalho do Dr. Mané 
Pereira. 
d) explicar o que é besteriologia. 
 
02 - “Só que o cenário é um hospital. Por isso, 
primeiro é o bico do sapato do doutor que 
aparece no quarto”. Podemos afirmar que a 
locução grifada é: 
a) conectivo coesivo.  
b) predicado verbal. 
c) conectivo disfuncional. 
d) é um pronome. 
 
03 - Assinale a alternativa, na qual os termos 
sublinhados na oração abaixo, classificam-se 
morfologicamente seguindo a ordem da exposição 
na oração: 

“Um deles é o paulista Marcio Douglas, de 36 
anos, mais conhecido com Dr. Mané Pereira”. 
a) numeral, adjetivo, verbo, substantivo. 
b) verbo, adjetivo, numeral, substantivo. 
c) numeral, substantivo, verbo, adjetivo. 
d) numeral, verbo, adjetivo, substantivo. 
 
04 - Na oração a seguir entre aspas, “Por isso, 
primeiro é o bico do sapato do doutor que 
aparece no quarto” (linhas 2-3). 
A palavra grifada poderia estar na frase a seguir, 
porém com o significado distinto: “O bico do pato 
é pequeno”. O uso da mesma palavra com sentido 
diferente é possível porque “bico” se trata de: 
a) antônimo.  
b) homônimo. 
c) parônimo. 
d) nenhuma das alternativas anteriores. 
 
05 - A palavra “simpática” recebeu acentuação 
gráfica, obedecendo à norma culta. Assinale a 
alternativa, em que todas as palavras obedecem a 
mesma regra de acentuação da palavra 
“simpática”: 
a) gráfico - júri - límpido. 
b) acústica - você - gráfico. 
c) límpido - sólido - amável. 
d) sólido - límpido - romântico.  
 
06 - Na oração, “Ainda com a fantasia, mas 
falando sério, Marcio revela como é o trabalho 
desses doutores, especialistas em besteirologia”. A 
conjunção grifada na oração acima poderia ser 
substituída sem que se perca o sentido da oração. 
Assinale a alternativa que apresente outra 
conjunção viável para a troca: 
a) porém. 
b) portanto. 
c) ou. 
d) nem. 
 
07 - A empresa que imprime as provas para esse 
concurso utiliza 5 impressoras que funcionando 
8h por dia conseguem imprimir todo o material 
em 4 dias. Se ao final do segundo dia de trabalho 
três das impressoras pararam de funcionar, 
quantos dias as demais impressoras gastarão 
para terminar o serviço? 
a) 5 dias. 
b) 6 dias. 
c) 8 dias. 
d) 10 dias. 
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08 - O paralelepípedo abaixo tem medidas AD = 
5cm; AB = 7cm e AE = 3cm. Se ele for cortado 
por dois planos, um que passa pelos pontos A, E e 
C e outro que passa pelos pontos D, F e G, qual 
será o volume do pedaço que contém o ponto B? 
a) 105cm3. 
b) 52,5cm3. 
c) 35cm3. 
d) 26,25cm3. 
 
 
 
 
 
 
 
09 - A área de um quadrado é igual ao seu lado 
mais 12. Qual é o tamanho de seu lado? 
a) 3. 
b) 4. 
c) 7. 
d) 12. 
 
10 - Um triângulo retângulo tem hipotenusa igual 
a 12cm e um de seus ângulos agudos tem cos α = 
0,6. Qual é a medida de seus dois catetos? 
a) 0,6cm e 0,8cm. 
b) 3cm e 4cm. 
c) 6cm e 8cm. 
d) 7,2cm e 9,6cm. 
 
11 - De acordo com a Agência de Notícias do 
Paraná, o Estado investiu 9 bilhões e 860 milhões 
de reais em educação no ano passado, 15,3% 
mais do que os 8 bilhões e 550 milhões de reais 
aplicados em 2.015. Com isso, o Estado foi o: 
a) 1º do Brasil em volume de recursos destinados 
para a área. 
b) 2º maior do Brasil em volume de recursos 
destinados para a área. 
c) 3º maior do Brasil em volume de recursos 
destinados para a área. 
d) 4º maior do Brasil em volume de recursos 
destinados para a área. 
 
12 - Deputado Federal pelo Paraná que foi 
nomeado por Michel Temer para ocupar a vaga 
de Alexandre de Moraes no Ministério da 
Justiça: 
a) Alex Canziani. 
b) João Arruda. 
c) Luciano Ducci. 
d) Osmar Serraglio. 
 

13 - O número de desempregados no Brasil 
chegou a 12,9 milhões em janeiro deste ano. Estes 
números foram apurados e apresentados por que 
órgão abaixo? 
a) Central Única dos Trabalhadores. 
b) Fundação Getúlio Vargas. 
c) Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
d) Ministério do Trabalho e Emprego. 
 
14 - Os empresários ingleses que chegaram a São 
Paulo em meados da década de 1.920 e 
adquiriram terras no norte do Estado do Paraná 
(onde atualmente se localiza o Município de 
Jussara) tinham a intenção de implantar qual 
cultura agrícola nesta região? 
a) Algodão. 
b) Cana-de-açúcar. 
c) Milho. 
d) Soja. 
 
15 - A Lei Complementar Federal nº 101/2000 
que também é denominada Lei de 
Responsabilidade Fiscal, define limites e formas 
de utilização dos recursos públicos com a 
finalidade de evitar desequilíbrios ou utilização 
inadequada das receitas públicas. Sobre a 
referida legislação, analise as afirmativas abaixo: 
I - É vedado aos Entes Públicos utilizar recursos 
provenientes da venda de Ativos para o 
pagamento de salários de servidores públicos ou 
gastos com saúde e educação. 
II - A contragarantia exigida pela União a Estado 
ou Município, ou pelos Estados aos Municípios, 
poderá consistir na vinculação de receitas 
tributárias diretamente arrecadadas e 
provenientes de transferências constitucionais, 
com outorga de poderes ao garantidor para retê-
las e empregar o respectivo valor na liquidação 
da dívida vencida. 
III - O Prefeito Municipal não poderá realizar 
operação de crédito por antecipação da receita 
orçamentária no último ano de mandato. 
Estão corretas: 
a) Apenas as afirmativas I e II. 
b) Apenas as afirmativas I e III. 
c) Apenas as afirmativas II e III. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
16 - O Tribunal de Contas do Estado do Paraná 
informou ao Município de Jussara que o valor 
máximo que poderia ser utilizado para o 
pagamento da despesa total com pessoal no ano 
de 2016 foi R$ R$ 24.000.000,00 (vinte e quatro 
milhões de reais). Sabendo desta informação e 
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com base na Lei de Responsabilidade Fiscal, 
assinale o valor da Receita Corrente Líquida no 
período em mencionado: 
a) R$ 36.000.000,00. 
b) R$ 40.000.000,00. 
c) R$ 50.000.000,00. 
d) R$ 62.000.000,00 
 
17 - A Lei de Responsabilidade Fiscal define que 
a responsabilidade na gestão fiscal inclui 
transparência na utilização dos recursos públicos, 
garantindo a participação de toda a sociedade no 
controle das verbas públicas. No que se refere à 
despesa, a transparência será assegurada 
mediante a disponibilização de todos os atos 
praticados pelas unidades gestoras no decorrer 
da execução da despesa, no momento de sua 
realização, com a disponibilização mínima de 
diversas informações, EXCETO: 
a) Origem dos recursos utilizados para o pagamento. 
b) Bem fornecido ou ao serviço prestado. 
c) Número do correspondente processo. 
d) A pessoa física ou jurídica beneficiária do 
pagamento. 
 
18 - A Lei Orgânica define que o patrimônio 
Público Municipal de Jussara é formado por bens 
públicos municipais de toda natureza de espécie 
que tenham qualquer interesse para a 
Administração do Município ou para sua 
população. Sobre este tema, analise as seguintes 
afirmativas: 
I - A cessão de uso gratuito e o empréstimo em 
regime de comodato, por prazo inferior a dez 
anos, de imóvel público municipal à entidade 
beneficente, sem fins lucrativos, reconhecidos 
como de utilidade pública municipal, dependerá 
de avaliação prévia e de licitação. 
II - A cessão de uso entre órgãos da 
administração pública municipal não depende de 
autorização legislativa podendo ser feita 
mediante simples termo ou anotação cadastral. 
III - Os estoques de matéria e coisas fungíveis 
utilizados nas repartições e serviços públicos 
municipais, terão suas quantidades anotadas, e a 
sua distribuição controlada, pelas repartições 
onde são armazenados. 
Estão corretas: 
a) Apenas as afirmativas I e II. 
b) Apenas as afirmativas I e III. 
c) Apenas as afirmativas II e III. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

19 - A Lei Orgânica do Município de Jussara 
estabelece normas gerais no que diz respeito ao 
processo legislativo, definindo requisitos e 
normas de tramitação. Neste sentido, assinale a 
única alternativa que NÃO apresenta um tema 
cuja iniciativa para legislação compete 
privativamente ao Prefeito Municipal: 
a) Aplicação de penas pelo Prefeito ao proprietário 
do solo urbano não edificado, subtilizado ou não 
utilizado. 
b) Criação de cargos, funções ou empregos públicos 
na administração direta e indireta do Poder 
Executivo, ou aumento de sua remuneração. 
c) Servidores públicos do Poder Executivo, seu 
regime jurídico e provimento de cargos. 
d) Criação, estruturação e atribuições das Secretarias 
municipais e órgãos da administração pública 
municipal. 
 
20 - Os cargos em comissões, as funções de 
confiança e as funções gratificadas do Município 
de Jussara, com definição de atribuições e 
responsabilidades, limitados e vinculadas a 
estrutura organizacional de cada unidade 
administrativa, na forma estabelecida em lei, 
serão exercidos obrigatoriamente: 
a) Na estrutura superior e de assessoramento, por 
servidores ocupantes de cargos de carreira técnica ou 
profissionais. 
b) Na estrutura intermediária e superior, por 
servidores ocupantes de cargos de carreira técnica ou 
profissionais. 
c) Na estrutura intermediária e de assessoramento, 
por servidores ocupantes de cargos de carreira. 
d) Na estrutura inicial e intermediária, por servidores 
ocupantes de cargos de carreira. 
 
21 - A Lei Orgânica Municipal de Jussara define 
regras, direitos e deveres inerentes aos servidores 
públicos municipais, assegurando a instituição de 
regime jurídico único e plano de carreira para os 
servidores da administração pública municipal, 
direta ou indireta. Assinale a única alternativa 
que NÃO está de acordo com os dispositivos da 
Lei Orgânica Municipal que tratam dos 
servidores públicos: 
a) É assegurado, nos termos da lei, a participação de 
funcionários públicos na gerência de fundos e 
entidades providenciarias para as quais contribuem. 
b) Nenhum servidor poderá ser Diretor ou integrar 
conselho de empresa fornecedora, ou que realize 
qualquer modalidade de contrato com o Município, 
sob pena de demissão do serviço público. 



5 

 

c) A filiação ao órgão de previdência do Município é 
compulsória, qualquer que seja a natureza do 
provimento do cargo, e a ausência de inscrição não 
prejudicarão o direto dos dependentes obrigatórios, 
na ordem legal, em caso de morte. 
d) O tempo de serviço público federal, estadual ou 
municipal será computado integralmente para efeito 
de aposentadoria, mas somente o tempo de serviço 
municipal será computado para fins de 
disponibilidade e adicionais. 
 
22 - A Constituição Federal da República 
Federativa do Brasil determina que a casa é asilo 
inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo 
penetrar sem consentimento do morador. Por 
outro lado a Constituição Federal estabelece 
algumas exceções para o ingresso na casa sem o 
consentimento do morador. Assinale a única 
alternativa que NÃO apresenta uma exceção 
para ingresso na casa sem o consentimento do 
morador: 
a) Flagrante delito. 
b) Durante a noite mediante ordem judicial. 
c) Para prestar socorro. 
d) Por motivo de desastre. 
 
23 - A Constituição Federal do Brasil determina 
que os Municípios devem manter programas de 
educação infantil e de ensino fundamental. Os 
programas citados serão disponibilizados para a 
sociedade pelos Municípios com cooperação: 
a) Técnica e financeira do Estado e da União.   
b) Exclusivamente financeira do Estado e da União. 
c) Exclusivamente técnica do Estado. 
d) Exclusivamente financeira da União. 
 
24 - Assinale a única alternativa que, segundo a 
Constituição Federal do Brasil, apresenta uma 
Entidade Pública será criada mediante aprovação 
de lei específica: 
a) Empresa Pública. 
b) Sociedade de economia mista. 
c) Autarquia. 
d) Fundação. 
 
25 - Os documentos oficiais devem ser elaborados 
no padrão estabelecido pelo órgão público, como 
forma de uniformização. A diagramação dos 
documentos deve seguir as características 
específicas para cada tipo de documento. Analise 
as afirmativas abaixo que tratam da diagramação 
dos documentos oficiais: 
I - Os ofícios, memorandos e anexos destes 
poderão ser impressos em ambas as faces do 

papel. Neste caso, as margens esquerda e direita 
terão as distâncias invertidas nas páginas pares 
(“margem espelho”). 
II - É obrigatório constar a partir da segunda 
página o número da página. 
III - Deve ser utilizada fonte do tipo Arial de 
corpo 14 no texto em geral, 16 nas citações, e 8 
nas notas de rodapé. 
Estão corretas: 
a) Apenas as afirmativas I e II. 
b) Apenas as afirmativas I e III. 
c) Apenas as afirmativas II e III. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
26 - Os documentos oficiais permitem a utilização 
de sinais para destacar alguns itens do texto. 
Cada tipo de sinal possui uma regra de utilização 
específica. Neste sentido, assinale a única 
alternativa que apresenta uma hipótese para 
utilização de parênteses: 
a) Antes ou depois de citação textual. 
b) Citação de textos legais. 
c) Destaque de termos estrangeiros. 
d) Orações ou expressões intercaladas. 
 
27 - As relações humanas são estabelecidas 
através das atitudes que as pessoas adotam em 
seus relacionamentos. No ambiente profissional, 
todos integrantes devem agir com 
profissionalismo e respeito para com os colegas e 
terceiros. Caso um servidor ocupante de uma 
posição de chefia se dirija a outro servidor de 
forma grosseira a atitude a ser tomada pelo 
servidor ofendido deverá ser: 
a) Responder no mesmo tom e com mesmo 
vocabulário empregado. 
b) Acatar a forma adotada pelo supervisor sem 
manifestar sua insatisfação. 
c) Demonstrar, de forma educada e clara, sua 
discordância com a forma utilizada. 
d) Enfrentar o superior e discordar das 
determinações repassadas, retirando-se do ambiente. 
 
28 - O atendimento ao público deve ser realizado 
da forma mais célere e que possibilite aos 
cidadãos obter serviços ou informações conforme 
sua necessidade. Para que o servidor público 
realize um atendimento adequado, ele deve 
possuir algumas características pessoais que 
facilitam seu trabalho. A única característica 
apresentada abaixo que não deve ser utilizada no 
atendimento ao público está na alternativa: 
a) Facilidade de compreensão e comunicação.   
b) Redução de intolerância e pré-julgamentos. 
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c) Manifestação de ideologias políticas e religiosas. 
d) Disponibilidade para repetir instruções 
repassadas. 
 
29 - Assinale a alternativa que apresenta uma 
extensão de arquivo que passou por um processo 
de compactação para reduzir o seu tamanho em 
disco: 
a) Pdf. 
b) Exe. 
c) Bat. 
d) Rar. 
 
30 - O Microsoft Windows possui diversas 
funcionalidades que facilitam e otimizam o 
trabalho dos usuários do sistema operacional. 
Uma importante funcionalidade do sistema é a 
utilização de teclas de atalho. Assinale a única 
alternativa que apresenta incorretamente uma 
tecla de atalho do Microsoft Windows: 
a) Caso um usuário esteja com uma janela aberta do 
Windows Explorer e pressione, simultaneamente, as 
teclas Alt e F4 a janela será fechada.   
b) Ao clicar sobre um ícone na área de trabalho e 
pressionar a tecla F3 será marcado o nome do 
arquivo ou atalho para alterá-lo.  
c) Quando se clica sobre um ícone na área de 
trabalho e pressiona, simultaneamente, as teclas 
Shift e Delete será solicitada confirmação para 
excluir permanentemente o arquivo, ou seja, ele não 
será enviado para a lixeira. 
d) Um usuário que está utilizando o Windows 
Explorer e pressiona a tecla F1 fará abrir a tela de 
ajuda e suporte. 
 
 
 


