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ORIENTAÇÕES GERAIS
LEIA COM ATENÇÃO AS ORIENTAÇÕES A SEGUIR:
•

Você recebeu do fiscal de sala o material: caderno de
provas e cartão-resposta.

•

A prova terá duração de 3 (três) horas, incluindo o
tempo de preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA.

•

O prazo mínimo de permanência em sala é de 1
(uma) hora.

•

Autorizado o início da prova, verifique se este caderno
contém questões objetivas de conhecimentos específicos, conforme solicitado no ato da inscrição, e questões de conhecimentos gerais, matemática e língua
portuguesa. Verifique se o material está em ordem, e
se o seu nome, CPF e número de inscrição conferem
com os que aparecem no CARTÃO-RESPOSTA. Caso
contrário, comunique imediatamente o fiscal.

•

•

•

Ao terminar a conferência do Caderno de Provas, caso
esteja incompleto ou tenha defeito, solicite ao fiscal
de sala que o substitua, não cabendo reclamações
posteriores nesse sentido. O candidato deverá verificar, ainda, se o cargo em que se inscreveu se encontra devidamente identificado no Caderno de Provas.
Todas as questões da prova são de múltipla escolha.
Para cada umas das questões objetivas, são apresentadas quatro alternativas (A, B, C, D) e somente
uma delas corresponde à alternativa correta. Assinale UMA RESPOSTA; a marcação em mais de uma
alternativa anula a questão, mesmo que uma das
respostas esteja correta.
No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras que
correspondem às respostas corretas deve ser realizada com caneta esferográfica de tinta preta ou azul,
de forma contínua e densa, cobrindo todo o espaço
compreendido pelos círculos. A leitora óptica é sensível a marcas escuras, portanto, preencha os campos
de marcação completamente. Exemplo:

•

O preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA é de inteira
responsabilidade do candidato. Em hipótese alguma
haverá substituição dele por erro do candidato.

•

Não serão computadas questões não respondidas
nem questões que contenham mais de uma resposta
(mesmo que uma delas esteja correta), emenda ou
rasura, ainda que legível.

•

CUIDADO COM O CARTÃO-RESPOSTA: não risque, não
amasse, não dobre, não suje, pois ele é insubstituível.

•

SERÁ ELIMINADO DO CONCURSO PÚBLICO o candidato que, durante a realização das provas:

a)

retirar-se do recinto da prova, durante sua realização, sem a devida autorização;

b)

for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para
a execução de quaisquer questões/itens das provas;

c)

usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais
para a sua realização;

d)

utilizar-se de régua de cálculo, livros, calculadoras
e/ou equipamento similar, dicionário, notas e/ou impressos que não forem expressamente permitidos,
gravador, receptor e/ ou pagers, e/ou se comunicar
com outro candidato;

e)

faltar com a devida cortesia para com qualquer
membro da equipe de aplicação das provas, autoridades presentes e/ou outros candidatos;

f)

fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o permitido
neste Edital;

g)

descumprir as instruções contidas no Caderno de
Provas e no Cartão de Respostas;

h)

recusar-se a entregar o Caderno de Provas e o Cartão de Respostas ao término do tempo destinado à
sua realização;

i)

ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o
Cartão de Respostas;

j)

não permitir a coleta de sua assinatura ou não atender ao procedimento de coletar sua impressão digital;

k)

perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos,
incorrendo em comportamento indevido;

l)

for surpreendido portando ou fazendo uso de aparelho celular e/ ou quaisquer aparelhos eletrônicos
durante a realização das provas, mesmo que o aparelho esteja desligado.

•

Não será permitida, também, ao candidato, a utilização de telefone celular ao final das provas, enquanto
estiver dentro da unidade de aplicação destas.

•

Os fiscais não estarão autorizados a emitir opinião
nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das
provas. Cabe, exclusivamente, ao candidato interpretar o enunciado da questão e decidir a resposta.

•

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal de sala o
CADERNO DE PROVA e o CARTÃO-RESPOSTA. Está
permitido levar apenas o rascunho do gabarito que
se encontra na última página do caderno de prova.

•

Após a realização da prova o candidato deverá imediatamente sair das instalações físicas do local da
prova, não sendo mais permitido o ingresso aos sanitários.

•

Os três últimos candidatos permanecem em sala,
pois deverão entregar as provas simultaneamente.

•

Se do exame de recursos resultar anulação de item
integrante de prova, a pontuação correspondente a
esse item será atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido.

•

O gabarito preliminar da prova estará disponível em
28/01/2018, a partir das 17h, na página da Prefeitura
Municipal de Erval Velho (http://www.ervalvelho.sc.gov.
br) e na página da Unoesc (http://unoesc.edu.br/).
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PORTUGUÊS

QUESTÃO 4

QUESTÃO 1

A oração coordenada sindética: “Há muito
trabalho, porém poucos se voluntariam”, é:

Marque (C) para as frases corretas e (E)
para as erradas quanto à colocação pronominal e assinale a alternativa com a ordem correta:
(
(
(
(
(

) Joana recebeu-nos carinhosamente.
) Se vestiu rapidamente e saiu para o
evento.
) Trouxeram doces e salgadinhos para mim
comer.
) Para mim, a prova estava fácil.
) O certo é orientá-los sobre as novas configurações.

(A) C – E – E
(B) C – E – E
(C) E – E – C
(D) C – E – E

–
–
–
–
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E – C.
C – C.
C – C.
C – E.

(A) Aditiva.
(B) Adversativa.
(C) Alternativa.
(D) Conclusiva.
QUESTÃO 5
Assinale a alternativa em que a concordância verbal está errada:
(A) Não faltarão voluntários para ajudar.
(B) Maria e José seguem caminhando até o trabalho.
(C) Sou eu quem responde pela empresa.
(D) Uma junta de bois puxavam o arado.

MATEMÁTICA

QUESTÃO 2

QUESTÃO 6

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas:

Assinale a resposta que corresponde ao
resultado do determinante a seguir:

___algum tempo, ___ meninas têm andado
___ cavalo, ___ tarde, para treinar para o concurso de equitação.
(A) Há – as – a – à
(B) A – às – a – à
(C) Há – as – à – à
(D) A – a – a – à
QUESTÃO 3
Assinale a alternativa em que as palavras
estão ortograficamente corretas:
(A) disperdício – fucinho.
(B) engulir – empecilho.
(C) distilar – bússula.
(D) privilégio – tábua.

(A)

. .

(B)

. .

(C)

(D)

.

.
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QUESTÃO 7
Uma urna contém 3 bolas amarelas e 8
bolas azuis. Qual é a probabilidade de se
retirarem ao acaso sem reposição duas
bolas amarelas?
(A)

.

(B)

.

(C)

.

(D)

.

(A) 15
(B) 20
(C) 25
(D) 30

m.
m.
m.
m.

CONHECIMENTOS GERAIS
QUESTÃO 11

QUESTÃO 8
Calcule o logaritmo de log2 128 x log3 81:
(A) 3.
(B) 11.
(C) 28.
(D)

Determine a altura da árvore e em seguida diga qual é a soma dos dois catetos
dessa figura:

.

O Município de Erval Velho faz divisa com
quais municípios:
(A) Campos Novos, Capinzal, Herval d’Oeste e
Joaçaba.
(B) Campos Novos, Herval d’Oeste e Lacerdópolis.
(C) Campos Novos, Catanduvas, Herval d’Oeste e Lacerdópolis.
(D) Campos Novos, Joaçaba, Herval d’Oeste e
Lacerdópolis.

QUESTÃO 9
Determine o valor de x da função exponencial 2x+3+2x+2 = 384:
(A) 2.
(B) 3.
(C) 4.
(D) 5.

QUESTÃO 12
Erval Velho, antes da emancipação, já
possuiu os nomes:
(A) Arcoverde e Campo Alegre.
(B) São Sebastião do Erval e Arcoverde.
(C) São Sebastião do Erval e Barra Fria.
(D) Barra Fria e Campo Alegre.

QUESTÃO 10
Observe a imagem a seguir:

QUESTÃO 13
O IDEB de Erval Velho para o ensino fundamental é, respectivamente, para anos
inicias e finais, conforme dados constantes no IBGE (2015):
(A) 6,9 e 5,5.
(B) 10 e 8.
(C) 5,5 e 6,9.
(D) 4,3 e 5,5.

Disponível em: <http://exercicios.brasilescola.uol.com.
br/exercicios-matematica/exercicios-sobre-seno-cosseno-tangente.htm>. Acesso em: 08 nov. 2017.
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QUESTÃO 14
Segundo o Estatuto do Servidor Público
de Erval Velho, o servidor habilitado em
concurso público e empossado em cargo
de provimento efetivo adquirirá estabilidade no serviço público ao completar:
(A) 2 anos de efetivo exercício.
(B) 90 dias de efetivo exercício.
(C) 3 anos de efetivo exercício.
(D) Não há mais estabilidade.
QUESTÃO 15
Segundo o Estatuto do Servidor Público
de Erval Velho, assinale a alternativa correta quanto às formas de provimento de
cargo público:
(A) Reintegração é o retorno à atividade de
servidor aposentado por invalidez, quando,
por junta médica oficial, forem declarados
insubsistentes os motivos da aposentadoria.
(B) Remoção é o retorno à atividade de servidor aposentado por invalidez, quando, por
junta médica oficial, forem declarados insubsistentes os motivos da aposentadoria.
(C) Reversão é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, ou
no cargo resultante de sua transformação,
quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens.
(D) Reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado por invalidez, quando, por
junta médica oficial, forem declarados insubsistentes os motivos da aposentadoria.

UNOESC | 3

4 | UNOESC

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - CONCURSO PÚBLICO - PREFEITURA DE ERVAL VELHO - SC

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 16
Get in Line: The $100 Million da Vinci Is
in Town
The renowned artist’s painting of Christ as “Savior of the World,” dating from about 1500 and
rediscovered in 2005, has created huge levels
of media and public interest during its pre-auction viewings in Hong Kong, London, San Francisco and now New York. Christie’s said that
by Wednesday, when the work is offered for
sale, more than 27,000 people will have seen
the painting firsthand — its highest number of
viewers for an individual work of art, according
to the auction house.
Some 4,500 stood in line here over the weekend, enlivening a preview of Impressionist, modern and contemporary works that is normally
the preserve of art-world insiders. (The other
Leonardo — DiCaprio — was among the celebrity visitors skipping the lines, along with Alex
Rodriguez, Patti Smith and Jennifer Lopez).
Adapted from The New York Times Nov. 13, 2017

create, share, debate, innovate, learn and dream. That’s why I gave my invention away for
free, so that anyone, anywhere could access
and build on it without permission. My vision
was an online space that would give people freedom — and America’s entrepreneurial, optimistic spirit embraced it with enthusiasm.
Adapted from USA Today Nov. 16, 2017

Tim Berners-Lee, inventor da Rede Mundial de Computadores:
(A) reforça que a Rede foi inicialmente direcionada à interatividade entre pessoas e o
compartilhamento de atividades e interesses mútuos de maneira irrestrita.
(B) em sua criação teve o propósito empresarial destinado a inovar a maneira como as
pessoas interagem com o comércio e a indústria.
(C) critica o compartilhamento de informações
na Rede sem a permissão de seus autores,
mesmo que este seja um espaço neutro e
livre.
(D) defende o ideal de que a Rede seja um espaço acessível a todos, sendo aplicada a
censura onde se vir necessário.

De acordo com o artigo:
(A) A exposição da obra “Savior of the World”
tem expectativa de público recorde para
uma única peça de arte, segundo a equipe
organizadora do leilão.
(B) Mais de 20 mil pessoas visitaram a exposição da obra “Savior of the World” durante o
fim de semana.
(C) A obra “Savior of the World”, criada por Leonardo Da Vinci no século XV, foi leiloada
no mesmo ano de sua redescoberta, em
2005.
(D) Algumas celebridades fizeram seus lances
iniciais para a obra “Savior of the World”.
QUESTÃO 17
Protect net neutrality and Internet freedom: World Wide Web inventor
How do you use the World Wide Web? People
use it for all kinds of different things: to read
email, post an update on social media, check
in to a work meeting, navigate to a destination, enjoy a favorite song or album. It’s your
choice.
When I invented the World Wide Web as an
information sharing system in 1989, I aimed to
create a neutral space where everyone could

QUESTÃO 18
Ledbury, Herefordshire - UK: One of the
top ten cities for Christmas Shopping in
Europe.
Why go?
There may be more obvious places for a festive
UK shopping spree – Bath, with its Georgian
backdrop and artisan quarter; Brighton for its
fun vibe; Manchester and London for the sheer
choice – but little Ledbury in Herefordshire is
a picturesque, stress-free option. With its stilted 17th-century Market House, timber-framed
buildings, great independent shops and arty
vibe, the market town has bags of atmosphere. Plus it’s in a particularly lovely part of the
country, should a winter walk beckon.
Best buys
Hus & Hem is packed with beautiful Scandi
homeware and clothing (plus there’s a special
Christmas room – check out the retro wooden
santas by Kay Bojesen). The tiny Three Counties Cider Shop has over 100 to choose from
and you can try before you buy. Browse Tinsmiths for original artist prints and beautiful
quilts, and Letterpress posters by local firm Tilley Printing. The Three Counties Bookshop on
the High Street caters for all bookish needs,
and satisfy sweet-toothed friends with a litt-

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - CONCURSO PÚBLICO - PREFEITURA DE ERVAL VELHO - SC

le something from The Velvet Bean Chocolates opposite Homend Shopping Mall – the
handmade truffles are made with cream from
local farms.
Pitstop
Ledbury has some brilliant old coaching inns.
On a cobbled street, the 16th-century Prince
of Wales is a locals’ favourite, with good pub
grub, a choice of real ales and ciders, and a
long gin menu. The Seven Stars is one of the
oldest pubs in town, and has a great restaurant
and its own farm.
Where to stay
At The Seven Stars there’s limited weekend
availability in three rooms in November and
December (doubles from £69 room only, £90
Fri and Sat). The Talbot – another historic pub,
with a wood-panelled dining room – has added
six bedrooms in the Old Stable Cottage, bringing the total to 13 (from around £150 B&B at
the weekend in November and December).
Adapted from The Guardian

A cidade de Ledbury, na Inglaterra, é considerada uma boa opção para as compras
de natal, pois:
(A) possui mais de 100 lojas com artigos de
decoração ao estilo dos séculos XVI e XVII.
(B) milhares de pessoas a visitam diariamente
durante o fim de ano, o que proporciona
melhores preços.
(C) proporciona distintos serviços e artigos em
instalações históricas.
(D) além de excelentes produtos, dispõe de
pousadas e hotéis com diárias invariáveis
aos finais de semana.
QUESTÃO 19
Complete a frase a seguir com uma das
alternativas:
William went on a diet following his hyperglycemia. His doctor advised him he should
__________ sugar for the sake of his health.
(A) bring down on
(B) cut down on
(C) cut out on
(D) turn down on
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QUESTÃO 20
Complete a frase a seguir com uma das
alternativas:
Joe’s grandfather drives __________ my grandfather.
(A) slower than
(B) more slower than
(C) more slowly than
(D) slowest than
QUESTÃO 21
Complete a frase a seguir com uma das
alternativas:
The police __________ investigating the case
thoroughly for any clues __________ the suspect.
(A) is – taking to
(B) are – heading to
(C) is – leading at
(D) are – leading to
QUESTÃO 22
Complete a frase a seguir com uma das
alternativas:
Valentine’s Day is celebrated __________
February. Lots of Valentine’s cards are sent
__________ that day.
(A) in – in
(B) on – at
(C) on – on
(D) in – on
QUESTÃO 23
Complete a frase a seguir com uma das
alternativas:
If you start your English course now, by the
end of next year you __________ the first
book already.
(A) will
(B) will
(C) are
(D) will

have finished
finish
going to finish
have been finishing
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QUESTÃO 24

QUESTÃO 28

Complete a frase a seguir com uma das
alternativas:

Substitua a frase a seguir por uma das alternativas:

Jennifer missed her flight to Seattle because
it __________ when she __________ at the
airport.

“I told them I won’t be able to go to the party
on Saturday.”

QUESTÃO 25

(A) Jack said that he has told them he wouldn’t
be able to go to the party on Saturday.
(B) Jack said that he had told them he wouldn’t
be able to go to the party on Saturday.
(C) Jack said that he has told them he won’t be
able to go to the party on Saturday.
(D) Jack said that he would tell them he won’t
be able to go to the party on Saturday.

Complete a frase a seguir com uma das
alternativas:

QUESTÃO 29

I didn’t know Clark was in hospital. If I
__________ about it, I __________ him there.

Complete a frase a seguir com uma das
alternativas:

(A) knew – would visit
(B) have known – would have visited
(C) had known – would have visited
(D) had known – would visit

There is __________ university three blocks
away from here. __________ university is
across from the bank on the corner.

(A) had departed – arrived
(B) departed – arrived
(C) departed – had arrived
(D) has departed – had arrived

QUESTÃO 26
Substitua a frase a seguir por uma das alternativas:
He’s an author. He wrote a bestseller last year.
(A) He’s the author who has written a bestseller last year.
(B) He’s the author whom book became a bestseller last year.
(C) He’s the author whose book became a bestseller last year.
(D) He’s the author whose book has become a
bestseller last year.
QUESTÃO 27
Complete a frase a seguir com uma das
alternativas:
Mr. Thompson has a huge livestock farm where
he keeps __________ and __________.
(A) sheeps – oxen.
(B) sheep – oxen.
(C) sheeps – oxes.
(D) sheep – ox.

(A) an – The
(B) an – An
(C) a – The
(D) the – A
QUESTÃO 30
Complete a frase a seguir com uma das
alternativas:
It isn’t like Lindsay being this late. She
__________ the bus.
(A) must have missed
(B) missed
(C) had missed
(D) has missed
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