
1 

 
 

 
 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUSSARA 
 

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO I 
EDITAL Nº 001/2017 

DATA: 05/03/2017 - PERÍODO: TARDE 
 

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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Texto: TEREMOS MAIS OU MENOS 
MÉDICOS? 

 
Não há dúvida de que o diagnóstico do 

governo está correto. O Brasil precisa urgentemente 
de “Mais Médicos”, como diz o programa lançado 
pelo Ministério da Saúde. Com 1,8 profissionais 
para cada mil habitantes, o País se situa bem abaixo 
da média mundial. Só para citar um exemplo 
polêmico, Cuba, que poderia exportar profissionais 
para cá, não fosse o preconceito ideológico, tem uma 
média de 6,4 e uma colocação no Índice de 
Desenvolvimento  Humano, da ONU, relacionado à 
saúde bem superior à brasileira. Além disso, o Brasil 
precisa de “Mais Médicos” sobretudo em regiões 
remotas. Enquanto a média de profissionais no 
Sudeste e no Distrito Federal é superior a 2, ela fica 
abaixo de 1 no Norte, Nordeste e no Centro Oeste. 

 Um estudo recente do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada, o IPEA, também apontou a 
medicina como a carreira mais promissora no Brasil. 
É aquela capaz de gerar os maiores ganhos, com 
uma renda média de R$ 8,4 mil por mês, e a maior 
facilidade de encontrar um emprego – o que, hoje, 
acontece com 97% dos médicos formados. 

A situação típica de um mercado de trabalho 
aquecido, em que os jovens que se formam podem 
escolher onde trabalhar. Muitas vezes, entre a selva 
amazônica ou periferias das grandes metrópoles, e 
hospitais privados localizados nos bairros nobres dos 
centros urbanos, escolhem a segunda opção, ainda 
que tenham tido a formação subsidiada pelo Estado 
nas universidades públicas.  

(...) 
Fonte: Adaptado de Leonardo Attuch, Revista ISTO É, 17/07/2013. 

 
01 - A ideia principal do texto é? 
a) exportar médicos. 
b) mostrar a falta de médicos que assola o Brasil. 
c) falar somente das regiões afetadas pela falta de 
médicos. 
d) mostrar que a situação será resolvida. 
 
02 - “Um estudo recente do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada, o Ipea, também apontou a 
medicina  como a carreira mais promissora no 
Brasil. É aquela capaz de gerar os maiores 
ganhos, com uma renda média de R$ 8,4 mil por 
mês, e a maior facilidade de encontrar um 
emprego – o que, hoje, acontece com 97% do 
médicos formados”.  
Analise as assertivas de I a III sobre a palavra 
sublinhada que está no fragmento textual da 
questão e assinale a alternativa correta: 

I - trata-se morfologicamente de um pronome 
demonstrativo. 
II - no texto, apresenta a função de conectivo 
coesivo. 
III - faz referência a outra palavra na oração 
anterior. 
a) Apenas a afirmativa I está correta. 
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
c) Nenhuma das afirmativas está correta. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
03 - “Um estudo Recente do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada, o Ipea, também apontou a 
medicina  como a carreira mais promissora no 
Brasil”. Assinale a alternativa na qual os termos  
sublinhados na oração acima, classificam-se 
morfologicamente na mesma ordem em que estão 
posicionados na oração: 
a) verbo, artigo, numeral, adjetivo. 
b) artigo, substantivo, verbo, adjetivo. 
c) verbo, artigo, substantivo, adjetivo. 
d) verbo, artigo, adjetivo, substantivo. 
 
04 - “A situação típica de um mercado de 
trabalho aquecido, em que os jovens que se 
formam podem escolher onde trabalhar”. Na 
frase anterior, entre aspas, o substantivo 
sublinhado pode ter um sentido diferente, 
dependendo da sua aplicação, como no exemplo a 
seguir, “Comprei frutas no mercado da esquina”. 
Isso ocorre por se tratar de:   
a) antônimo.  
b) sinônimo.  
c) parônimo. 
d) homônimo.  
 
05 - Além disso, o Brasil precisa de “Mais 
Médicos” sobretudo em regiões remotas. Assinale 
a alternativa em que a palavra poderia substituir 
o termo sublinhado na frase acima, sem alteração 
do sentido: 
a) longínquas. 
b) nos arredores. 
c) aproximadas. 
d) abrigadas.  
 
06 - “É aquela capaz de gerar os maiores ganhos, 
com uma renda média de R$ 8,4 mil por mês, e a 
maior facilidade de encontrar um emprego – o 
que, hoje, acontece com 97% do médicos 
formados”. 
Os termos grifados no período acima se 
apresentam após um travessão, isso ocorre 
porque sintaticamente formou-se um:  
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a) adjetivo. 
b) aposto. 
c) substantivo próprio. 
d) advérbio. 
 
07 - Utilizando as informações do diagrama 
abaixo é correto afirmar sobre os conjuntos A e B 
que: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) A ∩ B têm 5 elementos. 
b) A U B têm 9 elementos. 
c) A ⊃ B. 
d) A ∩ B têm 4 elementos. 
 
08 - Um reservatório de gás, em forma de um 
cilindro reto, possui 24 cm de altura e 4 cm de 
raio na base. Outro reservatório, com a mesma 
altura e cujo o raio da base é o dobro do 
primeiro, possui volume igual a: 
a) 1205,76 cm3 
b) 4823,04 cm3 
c) 2411,52 cm3 
c) 602,88 cm3 
 
09 - Se em uma promoção do tipo “leve 5 e pague 
4” posso comprar 10 latas de achocolatado por 
R$ 52,00; quanto pagaria, fora da promoção, por 
3 latas do mesmo achocolatado? 
a) R$ 13,00. 
b) R$ 15,60. 
c) R$ 19,50. 
d) R$ 26,00. 
 
10 - Para medidas grandes podemos usar o 
quilômetro, que vale 1000 metros; para medidas 
menores podemos utilizar o centímetro que vale 
___ do metro. 
O valor que completa corretamente a lacuna na 
frase acima é: 
a) 1/100. 
b) 1/10. 
c) 1/1000. 
d) 100. 

11 - Da relação abaixo, foi o único Ministro 
nomeado por Michel Temer a deixar sua pasta 
alegando motivos pessoais e não por 
envolvimento em escândalos: 
a) Fabiano Silveira. 
b) José Serra. 
c) Marcelo Calero. 
d) Romero Jucá. 
 
12 - Município paranaense que mais regenerou 
matas naturais nos últimos 30 anos: 
a) Foz do Iguaçu. 
b) Itaipulândia. 
c) Londrina. 
d) Santa Helena. 
 
13 - O Juiz Sérgio Moro determinou a prisão dos 
lobistas Jorge Luz e Bruno Luz, para o 
cumprimento da ordem judicial a Polícia Federal 
deflagrou antes do carnaval passado uma 
operação para a prisão dos investigados. Esta 
operação foi batizada com um trocadilho em 
relação aos nomes dos lobistas, mais 
precisamente foi denominada como: 
a) Black-out. 
b) Cosa Nostra. 
c) Eficiência. 
d) Mascate. 
 
14 - Município do qual Jussara foi desmembrado 
em 1.955: 
a) Araruna. 
b) Cianorte. 
c) Engenheiro Beltrão. 
d) Terra Boa. 
 
15 - A contabilidade dos Entes Públicos é regida 
pela Lei Federal nº 4.320/1964 e tem como 
finalidade principal a garantia de recursos para 
todas as unidades do Ente e o controle dos gastos 
realizados pelos gestores públicos. Analise as 
afirmativas abaixo que tratam das normas de 
contabilidade do setor público: 
I - As receitas e despesas orçamentárias dos entes 
públicos serão classificadas como correntes ou de 
capital. 
II - A proposta orçamentária do Município de 
Jussara será elaborada pelo Poder Executivo e 
encaminhada para apreciação pelo Poder 
Legislativo, que poderá aprovar de forma 
integral ou alterar o projeto de lei. 
III - Deverão constar na lei do orçamento todas 
as receitas e despesas do Ente Público, exceto 
operações de crédito e venda de ativos. 
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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 - A contabilidade dos entes públicos possui 
algumas características específicas tendo em vista 
das particularidades existentes no uso da verba 
pública. No que se refere às despesas 
orçamentárias, estas somente serão consideradas 
no exercício civil quando forem: 
a) Empenhadas. 
b) Pagas. 
c) Liquidadas. 
d) Alocadas. 
 
17 - O Candidato ao cargo de Auxiliar 
Administrativo deve assinalar a única alternativa 
que NÃO apresenta uma demonstração contábil 
obrigatória para os Entes Públicos prevista na 
Lei Federal nº 4.320/1964: 
a) Balanço financeiro. 
b) Balanço de resultado. 
c) Balanço orçamentário. 
d) Balanço patrimonial. 
 
18 - Como agente normativo e regulador de 
atividades econômicas, o Município de Jussara 
exercerá, na forma da legislação federal, as 
funções de fiscalização, incentivo e planejamento, 
sendo este determinante para o setor público e 
indicativo para o setor privado. Analise as 
afirmativas abaixo que tratam do Planejamento 
Municipal previsto na Lei Orgânica Municipal de 
Jussara: 
I - A administração direta do Município será 
exercida por meio de Secretarias Municipais, 
Departamento e outros órgãos públicos, enquanto 
que as Autarquias fazem parte da administração 
indireta. 
II - O planejamento municipal terá a cooperação 
das associações representantes de classe, de 
profissionais e comunitárias, mediante 
encaminhamento de projetos, sugestões e 
reivindicações, diretamente ao órgão de 
planejamento do Poder Executivo, ou por meio 
de iniciativa legislativa popular. 
III - O planejamento municipal será realizado 
por intermédio de um órgão municipal único, o 
qual sistematizará as informações básicas, 
coordenará os estudos e elaborará os planos e 
projetos relativos ao planejamento do 

desenvolvimento municipal, e supervisionará a 
implantação do Plano Diretor da Cidade. 
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 - Em relação ao Prefeito Municipal, a Lei 
Orgânica do Município de Jussara veda que 
sejam nomeados para cargos em comissão 
cônjuge ou parente em linha reta ou colateral até 
o: 
a) Primeiro grau. 
b) Segundo grau. 
c) Terceiro grau. 
d) Quarto grau. 
 
20 - A Lei Orgânica do Município de Jussara 
estabelece as regras para aposentadoria dos 
servidores públicos, bem como a remuneração a 
que terá direito. Segundo a Lei Orgânica 
Municipal, a aposentadoria compulsória será 
concedida ao servidor público que completar: 
a) Sessenta e cinco anos, com proventos integrais. 
b) Sessenta e cinco anos, com proventos 
proporcionais ao tempo de serviço. 
c) Setenta anos, com proventos integrais. 
d) Setenta anos, com proventos proporcionais ao 
tempo de serviço. 
 
21 - A Lei Orgânica de Jussara determina os 
tributos cuja competência será exercida pelo 
Município e define normas gerais para sua 
instituição e cobrança. Neste sentido, assinale a 
única alternativa que NÃO apresenta um tributo 
de competência do Município de Jussara: 
a) Imposto sobre doações e heranças. 
b) Taxas, em razão do exercício do poder de polícia 
ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços 
públicos específicos e divisíveis, prestados aos 
contribuintes ou postos à sua disposição. 
c) Imposto sobre transmissão intervivos, 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 a 
sua aquisição. 
d) Imposto sobre serviços de qualquer natureza. 
 
22 - A Constituição Federal da República 
Federativa do Brasil prevê que não haverá prisão 
civil por dívida, salvo a do responsável pelo 
inadimplemento voluntário e inescusável de 
obrigação alimentícia e a do: 
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a) Fiador.  
b) Devedor tributário  
c) Depositário infiel. 
d) Executado em processo trabalhista. 
 
23 - A Constituição Federal do Brasil consagra 
direitos sociais que incluem a educação, a saúde, 
a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a 
segurança, a previdência social, a proteção à 
maternidade e à infância e a assistência aos 
desamparados. Sobre este tema, assinale a única 
alternativa incorreta no que se refere aos direitos 
sociais conferidos aos trabalhadores urbanos e 
rurais: 
a) Duração do trabalho normal não superior a oito 
horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada 
a compensação de horários e a redução da jornada, 
mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. 
b) Remuneração do serviço extraordinário superior, 
no mínimo, em vinte por cento por cento à do 
normal. 
c) Gozo de férias anuais remuneradas com, pelo 
menos, um terço a mais do que o salário normal. 
d) Proibição de trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre a menores de dezoito e de qualquer 
trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. 
 
24 - A legislação brasileira vigente determina que 
as compras e contratações de serviços realizados 
por todos os Entes Públicos devem seguir as 
normas de licitação e contratos visando assegurar 
a proposta mais vantajosa para a Administração 
Pública. A modalidade de licitação utilizada para 
compra de materiais com valor estimado acima 
de R$ 650.000,00 recebe o nome de: 
a) Leilão. 
b) Tomada de preços. 
c) Pregão. 
d) Concorrência. 
 
25 - O prazo mínimo até o recebimento das 
propostas que o Ente Público deve estipular na 
licitação modalidade Convite é de: 
a) Três dias úteis. 
b) Cinco dias úteis. 
c) Dez dias úteis. 
d) Quinze dias úteis. 
 
26 - No caso de licitações para contratação de 
serviços de natureza predominantemente 
intelectual, em especial na elaboração de 
projetos, cálculos, fiscalização, supervisão e 
gerenciamento e de engenharia consultiva em 

geral e, em particular, para a elaboração de 
estudos técnicos preliminares e projetos básicos e 
executivos serão utilizados, exclusivamente, os 
tipos de licitação: 
a) Menor preço ou maior lance. 
b) Menor preço ou melhor técnica. 
c) Maior lance ou técnica e preço. 
d) Melhor técnica ou técnica e preço.  
 
27 - A Lei de Responsabilidade Fiscal define 
limites de condutas e gastos que devem ser 
observados por todos os Chefes de Poder dos 
Entes Públicos, sob pena de responsabilização 
por descumprimento. Com base na legislação 
mencionada, analise as afirmativas abaixo: 
I - Caso um Município tenha obtido uma Receita 
Corrente Líquida de R$ 20.000.000,00 (vinte 
milhões de reais) poderá gastar até R$ 
10.800.000,00 (dez milhões e oitocentos mil reais) 
com despesas de pessoal do Poder Executivo. 
II - O documento elaborado bimestralmente pelos 
Entes Públicos para apuração da Receita 
Corrente Líquida é denominado Relatório 
Resumido da Execução Orçamentária. 
III - Caso o Prefeito Municipal descumpra os 
limites de gastos com pessoal ou de 
endividamento previstos na Lei de 
Responsabilidade Fiscal será julgado pelo 
Tribunal de Contas e poderá ser penalizado com 
multa ou suspensão dos direitos políticos. 
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. 
 
28 - A Lei de Responsabilidade Fiscal determina 
que a Lei Orçamentária Anual será elaborada de 
forma compatível com: 
a) Lei de Diretrizes e Bases e Plano Plurianual. 
b) Plano de Metas Fiscais e Lei de Diretrizes 
Orçamentárias. 
c) Plano Plurianual e Lei de Diretrizes 
Orçamentárias. 
d) Lei de Diretrizes e Bases e Plano de Metas 
Fiscais. 
 
29 - Os documentos oficiais devem ser utilizados 
pelos órgãos do Poder Público como forma de 
tramitar informações relevantes e padronizadas. 
Para cada tipo de comunicação existe um 
documento específico, considerando o 
destinatário e o tipo de informação. Assinale a 
única alternativa que apresenta uma hipótese em 
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que não é permitida a utilização do documento 
oficial denominado Ofício: 
a) Prefeito Municipal solicitando informações do 
Poder Legislativo. 
b) Comunicação de Secretário Municipal com 
particulares. 
c) Comunicação interna com departamentos de um 
mesmo órgão.   
d) Município responde pedido de informações do 
Poder Judiciário Estadual. 
 
30 - Um usuário de informática estava 
elaborando uma planilha no Microsoft Excel e 
precisou inserir uma função que verifique se uma 
condição foi satisfeita, retornando um valor se for 
verdadeiro e outro se for falso. Neste caso a 
função a ser inserida recebe o nome de: 
a) SE. 
b) PARCIAL. 
c) INFERENCIA. 
d) CONDICIONAL. 
 
 


