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

AGENTE DE RECURSOS HUMANOS

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:
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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 Constituição Federal em seu artigo 5º define que, todos são iguais perante a lei,
sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade. Nesse sentido, é INCORRETO afirmar que:
a) É livre a manifestação do pensamento, sendo permitido o anonimato.
b) É assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por
dano material, moral ou à imagem.
c) É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação,
independentemente de censura ou licença.

d) São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas,
assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua
violação.
e) É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e
das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas
hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou
instrução processual penal.
22) Em consonância com o disposto pela Constituição Federal de 1988, analise as
proposições e responda.
I – É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as
qualificações profissionais que a lei estabelecer.
II – É assegurado a todos o acesso à informação e vedado o sigilo da fonte, quando
necessário ao exercício profissional.
III – É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar.
IV – É livre a locomoção no território nacional em qualquer tempo, podendo qualquer
pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens.
Com observância aos direitos e deveres individuais e coletivos, estão CORRETAS
apenas as assertivas:
a) I e III.
b) II e IV.
c) I e II.
d) III e IV.
e) I, II, III e IV.
23) Observado a Constituição Federal de 1988, sobre os direitos e deveres individuais e
coletivos, em que pese a associação, é INCORRETO afirmar que:
a) A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de
autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento.
b) As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades
suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado.
c) É plena a liberdade de associação para fins lícitos, permitido a de caráter paramilitar.
d) Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado.
e) As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para
representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente.
24) A Constituição Federal de 1988 define que são estáveis após três anos de efetivo
exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de
concurso público. Nesse sentido, analise as assertivas e responda.
I - Em virtude de sentença judicial transitada em julgado.
II - Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa.
III - Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei
complementar, assegurada ampla defesa.
O servidor público estável poderá perder o cargo apenas nas hipóteses indicadas na
alternativa.
a) I.
b) II.
c) III.
d) I, II e III.
e) I e II.

25) Sobres os princípios da administração pública, elencados pela Carta Magna,
Constituição Federal de 1988, a administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá, dentre
outros, aos princípios:
a) Legalidade, motivo e impessoalidade.
b) Eficiência, competência e forma.
c) Legalidade, objeto e motivo.
d) Competência, forma e objeto.
e) Publicidade, eficiência e impessoalidade.
26) São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o
transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à
infância, a assistência aos desamparados, nos moldes da Constituição Federal de 1988.
Nesse sentido, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem
à melhoria de sua condição social, EXCETO.
a) Seguro-desemprego, em caso de desemprego voluntário.
b) Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho.
c) Irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo.
d) Garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração
variável.
e) Décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da
aposentadoria.
27) Com observância as normas constitucionais, é CORRETO afirmar que é direito dos
trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição
social, a remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em:
a) Sessenta por cento à do normal.
b) Cinquenta por cento à do normal.
c) Quarenta por cento à do normal.
d) Trinta e cinco por cento à do normal.
e) Trinta por cento à do normal.
28)É de competência privativa à União legislar, em consonância com a Constituição da
República de 1988, EXCETO sobre.
a) Desapropriação.
b) Águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão.
c) Produção e consumo.
d) Serviço postal.
e) Comércio exterior e interestadual.
29) Constituirá crime de responsabilidade do Presidente da Câmara Municipal, caso a
Câmara Municipal gaste com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de
seus Vereadores, mais de:
a) Sessenta e cinco por cento de sua receita.
b) Cinquenta por cento de sua receita.
c) Sessenta por cento de sua receita.
d) Setenta por cento de sua receita.
e) Quarenta e cinco por cento de sua receita.

30) Em caso de impedimento do Presidente e do Vice-Presidente, ou vacância dos
respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da Presidência o
Presidente da Câmara dos Deputados, o do Senado Federal e o do Supremo Tribunal
Federal. Nesse sentido, é CORRETO afirmar que vagando os cargos de Presidente e
Vice-Presidente da República, será realizada eleição:
a) Quinze dias depois de aberta a última vaga.
b) Trinta dias depois de aberta a última vaga.
c) Sessenta dias depois de aberta a última vaga.
d) Sessenta e cinco dias depois de aberta a última vaga.
e) Noventa dias depois de aberta a última vaga.
31) Em face da Organização Político-Administrativa, regulada Constitucionalmente,
analise as assertivas e responda.
I- Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, lhes embaraçar o
funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou
aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público.
II- Recusar fé aos documentos públicos.
III- Criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si.
É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, apenas o indicado
na alternativa:
a) I, II e III.
b) I.
c) II.
d) III.
e) I e III.
32) No Brasil, o Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Sobre o poder Legislativo é
INCORRETO afirmar que:
a) Cada Território elegerá quatro Deputados.
b) Cada Senador será eleito com um suplente.
c) O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal,
eleitos segundo o princípio majoritário.
d) Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três Senadores, com mandato de oito anos.
e) Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada Casa e de suas
Comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus
membros.
33) Ao Congresso Nacional, não será necessário a sanção do Presidente da República,
para dispor sobre:
a) Fixação e modificação do efetivo das Forças Armadas.
b) Limites do território nacional, espaço aéreo e marítimo e bens do domínio da União.
c) Resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que
acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
d) Concessão de anistia.
e) Telecomunicações e radiodifusão.
34) Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de
suas opiniões, palavras e votos. Nesse sentido é INCORRETO afirmar que perderá o
mandato o Deputado ou Senador:

a)
b)
c)
d)

Cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar.
Que perder ou tiver suspensos os direitos políticos.
Que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado.
Que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, à terça parte das sessões
ordinárias da Casa a que pertencer, ainda que por licença ou missão.
e) Quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos na Constituição Federal.
35) O Ato Administrativo é o ato jurídico praticado pela Administração Pública. Tratase de todo o ato lícito, que tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir,
modificar ou extinguir direitos. É CORRETO afirmar que se trata de classificação do
ato administrativo quanto ao seu destinatário.
a) Atos normativos.
b) Atos ordinatórios.
c) Atos negociais.
d) Atos enunciativos.
e) Atos gerais.
36) Segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro, ato administrativo é a declaração do
Estado ou de quem o represente, que produz efeitos jurídicos imediatos, com
observância da lei, sob o regime jurídico de direito público e sujeita ao controle pelo
Poder Público. Nesse sentido, é CORRETO afirmar que são requisitos do ato
administrativo.
a) Finalidade, motivo e objeto.
b) Autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade.
c) Legalidade, impessoalidade e moralidade
d) Moralidade, publicidade e competência.
e) Competência, tipicidade e legalidade.
37) Sobre os atos administrativos, é CORRETO afirmar que tipicidade e imperatividade
são:
a) Atributos do ato administrativo.
b) Elementos do ato administrativo.
c) Classificações do ato administrativo.
d) Espécies de atos administrativos.
e) Requisitos do ato administrativo.
38) Observado o disposto pela Lei de Improbidade Administrativa, instituído pela Lei nº
8.429 de 1992, incorrerá em ato de improbidade administrativa que importam
enriquecimento ilícito, EXCETO aquele que:
a) Perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba
pública de qualquer natureza.
b) Permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço
superior ao de mercado.
c) Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para
omitir ato de ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado.
d) Aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento
para pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido ou
amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público, durante
a atividade.

e) Adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função
pública, bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à evolução do
patrimônio ou à renda do agente público.
39) Em consonância com os atos de improbidade administrativa que atentam contra os
princípios da administração pública, analise as assertivas e responda.
I – Negar publicidade aos atos oficiais.
II – Frustrar a licitude de concurso público.
III – Deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo.
IV – Deixar de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade previstos na
legislação.
Conforme dispõe a Lei nº 8.429 de 1992, constitui ato de improbidade administrativa
que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que
viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e
incorra nas hipóteses indicadas pela alternativa.
a) I e III, apenas.
b) II e IV, apenas.
c) I, II, III e IV.
d) I e IV, apenas.
e) III, apenas.
40) Todas as alternativas contêm apenas navegadores de internet, EXCETO.
a) Mozilla Firefox e Opera.
b) Google Chrome e Mozilla Firefox.
c) Vivaldi e Maxthon.
d) Safari e Avast.
e) Brave e Microsoft Edge.

