
CONCURSO PÚBLICO 

MUNICÍPIO DE GRAVATAL-SC 

ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS 

ENSINO SUPERIOR 

CADERNO DE PROVAS 

 

Nome: Assinatura: Nº da inscrição 

   
 

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES 
 

01 – PREPARAÇÃO PARA O INÍCIO DA PROVA 

A) Em cima da carteira você deve ter apenas a caneta, lápis, borracha, o caderno de provas e o cartão resposta; poderá 

também ter copo ou garrafa de água. Bolsa, aparelhos eletrônicos, relógio, devem ser colocados no chão. 

B) Confira o Caderno de Provas que você recebeu e veja se é a prova para o cargo que se inscreveu e se está completa, 

com todas as folhas colocadas na ordem correta.  Confira também o Cartão Resposta. Verifique se tem o seu nome e se 

o número de inscrição está correto. 

C) A prova contém 30 perguntas com questões objetivas, com 04 alternativas de resposta, sendo apenas uma delas a 

CORRETA. 

02 – COMO FAZER A PROVA 

A) Somente inicie a prova no momento em que receber a autorização da equipe de fiscalização.  

B) Somente preencha o Cartão Resposta depois de ter todas as questões respondidas e assinaladas no Caderno de 

Provas.  

C) O Caderno de Provas poderá ser rasurado e feitas todas as anotações que você precisar. Mas o Cartão Resposta não 

poderá ser alterado ou conter rasuras. 

D) Para o preenchimento do Caderno de Provas você poderá utilizar lápis e borracha. 

E) Para o preenchimento do Cartão Resposta você deverá utilizar caneta esferográfica de cor azul ou preta. 

F) Em sendo o Cartão Resposta, de LEITORA ÓTICA, o espaço para assinalar a resposta (retângulo) deverá ser totalmente 

preenchido, a exemplo do Cartão de Loteria (mega-sena). 

G) Depois do preenchimento do Cartão Resposta, entregue-o, juntamente com o Caderno da Prova, à Equipe de 

Fiscalização. 

H) A prova terá a duração de três horas. 

03 – É TERMINANTEMENTE PROIBIDO 

A) Falar com outros candidatos durante a prova. 

B) Retirar-se da sala sem acompanhamento de um dos fiscais. 

C) Entregar o Caderno de Provas e se retirar da sala, antes de 1 (uma) hora após o início da prova. 

   

Transcreva abaixo as suas respostas, 

dobre na linha pontilhada e destaque cuidadosamente 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
1- Indique em qual das alternativas o acento 
craseado não está adequado: 
A) Chegamos cedo à casa. 

B) Eu vou à Copacabana de minha Infância. 

C) Não irei à padaria. Irei ao supermercado. 

D) Comemos bife à milanesa. 

 
2- Em qual das alternativas deve ser utilizado a 
letra J ao invés da letra G: 
A) Giboia 

B) Ferrugem 

C) Rabugento 

D) Sugestão 
 
3- Qual das alternativas a palavra está escrita 
INCORRETAMENTE: 
A) Pança 

B) Profissão 

C) Massagista 

D) Neceçário 

 
4- Qual a conjugação do verbo “estar” na segunda 
pessoa do plural do pretérito imperfeito do modo 
indicativo: 
A) Estivestes 

B) Estivésseis 

C) Estivéreis 

D) Estáveis  

 
5- Todas as orações destacadas abaixo exprimem a 
mesma circunstância, EXCETO: 
A) Tamanho era o barulho que eu não pude dar aula 
B) Os meninos gritavam tanto que ficaram roucos 
C) Não podia ver o palhaço sem que risse 
D) Não pôde tomar cerveja já que estava com dor 
de garganta 
 

MATEMÁTICA 
 
6- A operação de divisão entre 15,5 ÷ 25 tem como 
resultado: 
A) 0,62 
B) 0,625 
C) 0,52 
D) 0,525 
 

7- O número de minutos que tem ¾ do dia é: 

A) 1.172 minutos  

B) 1.180 minutos 

C) 1.080 minutos  

D) 720 minutos 

  
8- Numa viagem de trem, um viajante consulta o 
relógio no momento exato em que o trem passa 
pelo marco quilométrico 237. Eram 8 horas e 17 
minutos. Às 8 horas e 25 minutos, o trem passa no 
marco 249. Calcule a velocidade do trem em km/h: 
A) 60 km/h 

B) 90 km/h 

C) 80 km/h 

D) 70 km/h 

 
9- Bárbara borda 17 toalhas por dia. Para bordar 
136 toalhas ela levará: 
A) 7 dias 
B) 8 dias 
C) 10 dias 
D) 15 dias 
 
10- As idades de Roberto e Deisy somam 9 anos; a 
de Deisy e José 13 anos; a de José e Roberto 12 
anos. Calcule a idade de Deisy: 
A) 7 anos 
B) 6 anos 
C) 5 anos 
D) 4 anos 
 
 

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 
 
11- Segundo o IBGE a dimensão territorial do 

Município de Gravatal é de: 

A) 198 km² 

B) 298 km² 

C) 190 km² 

D) 168 km² 

 

12- Os atuais Senadores pelo Estado de Santa 

Catarina são: 

A) Luiz Henrique da Silveira, Cacildo Maldaner e Jorge 

Bornhausen 

 

 



CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAL 
CARGO: ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS 

B)  Paulo Bauer, Luiz Henrique da Silveira e Edinho 

Bez 

C) Paulinho Bornhausen, Luiz Henrique da Silveira e 

Paulo Bauer 

D) Cacildo Maldaner, Luiz Henrique da Silveira e 

Paulo Bauer     

 

13- Conforme amplamente divulgado pela 

imprensa mundial o Brasil já é a 6ª maior Economia 

do mundo, por ter ultrapassado: 

A) A França 

B) A Inglaterra     

C) A Alemanha 

D) A China 

 

14-Antes de Brasília a Capital da República 

Federativa do Brasil era: 

A) São Paulo 

B) Belo Horizonte 

C) Rio de Janeiro     

D) Niterói 

 

15- O Estado de Santa Catarina tem: 

A) 20 deputados federais 

B) 18 deputados federais 

C) 24 deputados federais 

D) 16 deputados federais      
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

16- Sobre acumulação remunerada de cargos 
públicos, a regra vigente na Constituição da 
República (art. 37, XVI) é a proibição da 
acumulação remunerada de cargos, empregos e 
funções, exceto nos casos de:  
A) Dois cargos de professor 
B) Um cargo de professor com outro técnico ou 
científico 
C) Dois cargos ou empregos privativos de 
profissionais de saúde, com profissões 
regulamentadas 
D) Todas as alternativas estão corretas 

 
17- A criação, transformação ou extinção dos 

cargos e funções na Administração Pública estão 

regulamentadas no: 

A) No Plano de Carreira 

B) No Plano Plurianual 

C) No Plano Profissiográfico Previdenciário 

D) No Plano de Saúde do Servidor Público 

18- O Estágio Probatório é um período em que serão 
avaliados o desempenho e aptidões do servidor no 
cargo que ele ocupa para fins de efetivá-lo em 
caráter permanente.   Desta forma podemos afirmar 
que: 
A) O servidor aprovado no estágio probatório será 
exonerado ou, se estável, reconduzido ao cargo 
anteriormente ocupado 
B) O servidor não aprovado deverá repetir o estágio 
probatório por igual período e ser reavaliado 
C) Um dos requisitos básicos para o estágio 
probatório é a nomeação para cargo de provimento 
efetivo e entrada em exercício 
D) Apenas a alternativa C está correta 
 

19- O exercício de trabalho em condições de 
insalubridade, pela NR-15.2 assegura ao trabalhador 
a percepção de um adicional, calculado com base no 
salário mínimo da região, equivalente a: 
A) 40% para insalubridade de grau máximo, 20% para 
insalubridade de grau médio, 10% para insalubridade 
de grau mínimo 
B) 50% para insalubridade de grau máximo, 30% para 
insalubridade de grau médio, 20% para insalubridade 
de grau mínimo 
C) 30% para insalubridade de grau máximo, 20% para 
insalubridade de grau médio, 10% para insalubridade 
de grau mínimo 
D) 20% para insalubridade de grau máximo, 10% para 
insalubridade de grau médio, 05% para insalubridade 
de grau mínimo 
 

20- A investidura em cargos públicos depende de 
aprovação prévia em concurso de provas ou de 
provas e títulos, conforme a natureza e a 
complexidade do cargo ou emprego público. Não é 
direito dos ocupantes de cargos públicos: 
A) O repouso semanal remunerado, 
preferencialmente aos domingos 
B) O salário-família para quem tem baixa renda 
C) Investidura com idade mínima de 16 anos 
D) A proibição de diferença de salário, exercício de 
funções e critérios de admissão por motivo de sexo, 
idade, cor e estado civil 
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21- O que é SEFIP? 
A) É um aplicativo elaborado especialmente para os 
municípios e serve para processar o recolhimento 
do Imposto de Renda 
B) É o aplicativo desenvolvido pelo Tribunal de 
Contas do Estado de SC e serve para a    prestação 
de contas dos atos de pessoal dos    municípios 

C) É um aplicativo que tem como objetivo consolidar 
os dados cadastrais e financeiros da empresa e dos 
trabalhadores, repassando para o FGTS e à 
Previdência Social 
D) É o nome dado ao conjunto de normas, deveres e 
obrigações do servidor público e deve ser 
encaminhado anualmente ao Tribunal de Contas da 
União 

 
22- São direitos constitucionais dos agentes 
públicos, exceto: 
A)   Livre associação sindical 
B) Décimo terceiro salário com base na 
remuneração integral ou no valor da aposentadoria 
C) Remuneração do trabalho noturno igual à do 
diurno 
D) Salário-família para o trabalhador de baixa renda, 
conforme regulamentação específica 
 
23- A flexibilização das alíquotas aplicadas para o 
financiamento dos benefícios pagos pela 
Previdência Social decorrentes dos riscos 
ambientais do trabalho foi materializada mediante 
a aplicação da metodologia do Fator Acidentário 
de Prevenção. Esta metodologia tem o objetivo de: 
A) Bonificar aqueles empregadores que tenham 
feito um trabalho intenso nas melhorias ambientais 
em seus postos de trabalho e apresentado no 
último período menores índices de acidentalidade e, 
ao mesmo tempo, aumentar a cobrança daquelas 
empresas que tenham apresentado índices de 
acidentalidade superiores à média de seu setor 
econômico 
B) Reforçar o diálogo social entre empregadores e 
trabalhadores a fim de avançar cada vez mais rumo 
às melhorias ambientais no trabalho e à maior 
qualidade de vida para todos os trabalhadores no 
Brasil 
C) Determinar que a fonte de custeio para a 
cobertura de eventos advindos dos riscos 
ambientais do trabalho - acidentes e doenças do 
trabalho, assim como as aposentadorias especiais - 
que se baseiam na arrecadação coletiva dos  
 

trabalhadores, segundo o enquadramento das 
atividades preponderantes 
D) Somente alternativas A e B estão corretas 
 
24- Toda a empresa deve fornecer a seus 
trabalhadores Equipamentos de Proteção Individual 
(EPIs). Quais as medidas trabalhistas no caso do 
trabalhador se recusar a usá-los? 
A) Nenhuma, pois o uso dos EPIs é uma opção livre 
do trabalhador 
B) Advertência nas primeiras incidências. A partir da 
terceira advertência, a recusa do uso de EPIs torna-se 
motivo de demissão por justa causa 
C) Orientar o trabalhador a tomar mais cuidado, uma 
vez que ele se recusa a usar os EPIs 
D) Encaminhar uma comunicação ao Sindicato da 
Categoria informando que o trabalhador se nega a 
usar EPIs, extinguindo com isso, a responsabilidade 
da empresa 
 
25- Segundo a Tabela de Incidências, em quais das 
seguintes verbas não incide INSS, IR e FGTS?  
A) Quinze primeiros dias de afastamento pagos pela 
empresa 
B) Auxílio doença – decorrente de doença não 
relacionada ao trabalho 
C) Descanso semanal remunerado 
D) Vale Transporte 
 
26-A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) impõe o 
controle de gastos dos estados e municípios 
condicionando à capacidade de arrecadação de 
tributos desses entes políticos. Assinale Verdadeiro 
ou Falso para as seguintes afirmações: 
11.1 A lei inova a Contabilidade pública e a execução 
do Orçamento público à medida que introduz 
diversos limites de gastos, seja para as despesas do 
exercício, seja para o grau de endividamento.  
11.2 Foi criada pelo governo de Itamar Franco e 
gerou uma mudança substancial na maneira como é 
conduzida a gestão financeira dos três níveis de 
governo; 
11.3 O Poder Executivo é o agente responsável pelas 
finanças públicas e, por isso, o foco da Lei de 
Responsabilidade Fiscal. Os Poderes Legislativo e 
Judiciário têm legislação própria sobre seus controles 
de gastos. 
11.4 A LRF também promoveu a transparência dos 
gastos públicos. 
A)  As questões 11.1 e 11.2 são verdadeiras 
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B)  As questões 11.1, 11.2 e 11.3 são verdadeiras 
C) As questões 11.2 e 11.3 são falsas 
D) Apenas a questão 11.2 é falsa 

 
27- Impessoalidade, Publicidade, Moralidade e 
Probidade Administrativa (...), são princípios que 
devem ser observados nas Licitações. Isto é está 
determinado pela: 
A) Lei 4320/64 
B) Lei 8666/93 
C) Lei 8213/91 
D) Lei 6830/80 
 
28- A inclusão de pessoas com deficiências físicas 
na sociedade em geral e principalmente no 
mercado de trabalho é um fato recente que 
começou com a criação da Lei de Cotas nº 
8213/1991. Esta Lei estabelece: 
A) Que toda empresa deve cumprir uma 
porcentagem de cota de pessoas com deficiência 
em relação ao total de empregados 
B) Que os empregados com deficiência deverão ficar 
em um setor isolado para sua própria proteção 
C) Que as empresas estão autorizadas a exigir 
experiência do candidato com deficiência conforme 
a necessidade 
D) Que não será considerado ato discriminatório se 
a empresa buscar pessoas com apenas um tipo de 
deficiência 
 
29- Qual desses conceitos refere-se à Planejamento 
Estratégico? 
A) É um processo onde podem ser previstas a longo 
prazo, todas as ações de uma  empresa com o 
objetivo de otimizar as demissões e admissões de 
funcionários 
B) É um processo gerencial que estabelece objetivos 
e seleciona programas de ação para  atingir estes  
objetivo 
C) É um processo de planejamento que prevê a 
existência de um grupo de pessoas para gerenciar as 
etapas e avaliar seus resultados 
D) Está diretamente ligado às condições financeiras 
de uma empresa e seu controle de custos com o 
objetivo de aumentar o faturamento 
 
30- Podemos afirmar com relação à Lei Orgânica do 
Município, que: 
A) Esta lei é criada com regras de comportamento 
para os políticos eleitos governarem o município 

B) O Prefeito é o responsável pelo cumprimento 
dessa lei, sempre observada e fiscalizada pela 
Câmara de Vereadores 
C) A Lei Orgânica é soberana no âmbito municipal e 
pode contrariar a Constituição Federal quando 
houver necessidade 
D) Deve ser elaborada por um juiz ou Procurador da 
República e ser aprovada em plebiscito 
 
 

 




