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EDITAL Nº 016/2014/SMECE/SMAMA
CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D’OESTE
CADERNO DE PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS E CONHECIMENTO ESPECÍFICO

PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA
ORIENTAÇÕES GERAIS
LEIA COM ATENÇÃO AS ORIENTAÇÕES ABAIXO:
• Você recebeu do fiscal de sala o material: caderno de
prova 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, conhecimentos gerais, matemática e
de língua portuguesa, conforme edital. 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.
• Todas as questões da prova são de múltipla
escolha. Para cada umas das questões objetivas,
são apresentadas quatro alternativas (A, B, C ou D) e
somente uma 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:
• 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:
a) durante a realização da prova utilizar, relógio,

telefone celular, qualquer tipo de equipamento
eletrônico ou fontes de consultas de qualquer espécie;
b) se ausentar da sala de prova levando consigo o
CADERNO DE PROVA e/ou o CARTÃO-RESPOSTA;
c) se recusar a entregar o CADERNO DE PROVA e/
ou CARTÃO-RESPOSTA, quando terminar o tempo
estabelecido;
d) manter ou tentar manter qualquer tipo de
comunicação com outros candidatos.
• Os fiscais não estarão autorizados a emitir opinião,
nem 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 e ASSINE
A LISTA DE PRESENÇA. Está permitido levar apenas
o rascunho do gabarito que encontra-se na última
página do caderno de prova.
• Após a realização da prova o candidato deverá
imediatamente sair das instalações físicas do local da
prova.
• Os últimos três candidatos deverão entregar
simultaneamente o cartão resposta e o caderno de
provas, em seguida assinarão a ata, a(s) relação(ões)
de confirmação de presença dos candidatos daquela
sala e rubricarão, no verso, o envelope dos cartões
respostas dos candidatos que prestaram prova na
respectiva sala.
• Na hipótese de ocorrer anulação de questões, estas
serão consideradas como respondidas corretamente
por todos os candidatos.
• O gabarito da prova estará disponível em 01/02/2015,
a partir das 17h, na página da Prefeitura Municipal de
Herval D´ Oeste/SC (www.hervaldoeste.sc.gov.br) e na
página da Unoesc(www.unoesc.edu.br)
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO 5

QUESTÃO 1

Assinale a alternativa correta quanto à concordância
verbal:

Na frase: “Admiro a genialidade de quem pendurou
o quadro de ponta-cabeça” temos uma:

(A) Não existem questões subjetivas.

(A) antítese.		

(B) ironia.

(B) Não houveram classificados.

(C) retificação.		

(D) elipse.

(C) Fazem dias que ela não aparece.

QUESTÃO 2

Assinale a frase ERRADA quanto ao emprego de
vírgulas:
(A) Sugiro, minha amiga, que você estude muito.
(B) Apesar de ser estrangeira, a médica foi muito bem
acolhida.
(C) Para ser aprovado é necessário em primeiro lugar,
estudar muito.
(D) Estávamos certos que, sem um mapa, nos
perderíamos.
QUESTÃO 3

Assinale a alternativa correta quanto ao uso da
crase:
(A) Maria passa o dia à limpar a casa.
(B) Na receita dizia para usar sal à gosto.
(C) Não entrego os documentos à pessoas que não
conheço.
(D) Ele é pontual e vai à reunião sem reclamar.
QUESTÃO 4

Assinale a alternativa em que a colocação
pronominal está ERRADA:

(D) Os garotos parece felizes.
QUESTÃO 6

Assinale a alternativa correta quanto à concordância
nominal:
(A) Depois da terceira etapa, tive menas dificuldades.
(B) O parecer e a planilha estão anexo ao processo.
(C) Ela mesma conferiu as notas.
(D) É proibido a presença de estranhos.
QUESTÃO 7

Assinale a alternativa em que todas as palavras estão
acentuadas corretamente:
(A) úmido – nódoa – úteis – dôr.
(B) sôfrego – saude – juízo – baú.
(C) binóculo – freguês – fiél – egoísta.
(D) lâmpada – papéis – bônus – ânsia.
QUESTÃO 8

Assinale a alternativa em que todas as palavras estão
ortograficamente corretas:
(A) manjericão – rapoza – máximo – acesso.

(A) Diga-me somente a verdade.

(B) vaselina – sujeira – opressão – descer.

(B) Nada compara-se ao atrevimento dela.

(C) vizinho – cortesia – magestade – contorção.

(C) Vender-te-ei o apartamento em novembro.

(D) ancioso – baliza – essencial – cafajeste.

(D) Quem me mandou essas flores?
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QUESTÃO 9

QUESTÃO 13

Assinale a alternativa ERRADA quanto ao uso dos
porquês:

Em grandes centros urbanos brasileiros, um dos
principais problemas é o trânsito. São filas enormes
nas horas de pico, tanto para o deslocamento de casa
para o trabalho quanto vice-versa. É muito comum,
nesses locais, as buzinas dos carros serem utilizadas
das mais diversas formas. Observe o Gráfico a seguir,
o qual representa uma pesquisa realizada sobre os
motivos pelos quais os motoristas usam a buzina no
trânsito:

(A) Os alunos estão agitados, por quê?
(B) Por que você não foi ao curso?
(C) Ninguém sabe o por que de tanta confusão.
(D) Dormiu até tarde porque estava cansada.
QUESTÃO 10

Assinale a frase que NÃO contém erro no emprego
de palavras e/ou expressões:
(A) Felizmente, sua resposta veio ao encontro de
minhas necessidades.
(B) Paulo mau chegou e já foi almoçar.
(C) A casa fica acerca de 200 metros do hospital.
(D) Estudou bastante afim de ser aprovado.

MATEMÁTICA
QUESTÃO 11

Cinco amigos decidem fazer uma viagem de São
Paulo ao Rio de Janeiro num carro de 5 lugares.
Como a viagem é longa, decidiram que o motorista
deveria ser revezado, pois assim ninguém ficaria
muito cansado. De quantas formas eles podem
realizar esse percurso, sabendo que apenas 3 deles
sabem dirigir?
(A) 5.		

(B) 72.

(C) 96.		

(D) 120.

Escolhida uma pessoa ao acaso, a probabilidade de ela
usar a buzina para expressar o sentimento de raiva é
de aproximadamente
(A) 80/197.		

(B) 40/80.

(C) 40/197.		

(D) 80/40.
QUESTÃO 14

Uma determinada fábrica recebeu uma proposta:
deveria fabricar 50 peças de madeira, conforme
figura a seguir, para determinado comprador da
região metropolitana de Minas Gerais. Assim, qual
a quantidade de madeira gasta para a confecção de
cada uma dessas peças?

QUESTÃO 12

A escola municipal Crescer Aprendendo realizou
uma pesquisa estatística para diagnosticar a cor
predominante dos alunos de sua escola. Os dados
obtidos foram os seguintes: 200 alunos brancos,
100 alunos negros, 65 alunos pardos e 40 alunos
amarelos. A razão entre o número de alunos de cor
amarela em relação ao número de alunos de cor
branca é de
(A) 1/5.			

(B) 2/3.

(A) 54 cm².		

(B) 108 cm².

(C) 20/13.		

(D) 5/2.

(C) 162 cm².		

(D) 210 cm².
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QUESTÃO 15

QUESTÃO 19

Construa a matriz Aij2x2 em que aij = i3 – j e resolva
o determinante de At. O resultado será:

Sequências de números são listas ordenadas
de números que verificam uma determinada
propriedade ou regra. Observe as figuras a seguir,
as quais formam uma sequência lógica:

(A) 7.		

(B) -7.

(C) 13. 		

(D)-13.
QUESTÃO 16

Aplicando-se R$ 20.000 a uma taxa de juro simples
de R$ 2,3% a.m., durante 3 anos, obterei um
determinado montante. Se gastar 3/4 desse valor
na aquisição de um carro, quanto dinheiro ainda
me sobrará?
(A) R$ 4.140.		

(B) R$ 9.140.

(C) R$ 16.560.		

(D) R$ 36.560.
QUESTÃO 17

Uma empresa de produtos eletrônicos tem a função
custo total determinada por C(x) = 300x - 100 e
a função receita definida por R(x) = 2x2 + 500x.
Sabendo-se que L = R - C, determine o lucro dessa
empresa na venda de 80 unidades desses produtos.
(A) R$ 20.000.		

(B) R$ 22.560.

(C) R$ 27.800.		

(D) R$ 28.900.
QUESTÃO 18

Observe as peças de dominós a seguir:

Disponível em:
<http://www.tutorbrasil.com.br/estudo_matematica_online/
progressoes/progressao_aritmetica/progressao>.

A quantidade de bolinhas necessárias para formar
o T da 80ª figura dessa sequência seria de
(A) 250.			
(B) 321.
(C) 412.			
(D) 488.
QUESTÃO 20

Dois padeiros fazem 60 cucas em 2 horas e 30
minutos. Se aumentarmos a produção de cucas
em 2⁄3 em relação a essa quantidade, em quanto
tempo elas ficariam prontas?
(A) 3 horas e 10 minutos.
(B) 3 horas e 20 minutos.
(C) 4 horas e 10 minutos.
(D) 4 horas e 30 minutos.

Disponível em: <http://desafiosmate.blogspot.com.br/2010/09/dominos.html>.

Perceba que o primeiro dominó possui o número
2 na parte superior e o número 5 na parte inferior,
formando a fração 2⁄5. Quais devem ser os números
do segundo dominó para que a soma das duas
frações corresponda ao resultado indicado na figura?
(A) 3⁄5.			

(B) 5⁄2.

(C) 3⁄1.			

(D) 3⁄2.
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LEGISLAÇÃO
QUESTÃO 21

Segundo a Constituição da República, é correto
afirmar sobre a administração pública:
(A) Cargos, empregos e funções públicas são
acessíveis exclusivamente aos brasileiros.
(B) O prazo de validade do concurso público será
de até quatro anos, prorrogável uma vez por igual
período.
(C) O direito de greve não poderá ser exercido por
servidor público.
(D) Durante o prazo improrrogável, previsto no
edital de convocação, aquele aprovado em concurso
público de provas ou de provas e títulos será
convocado com prioridade sobre novos concursados
para assumir cargo ou emprego, na carreira.
		

QUESTÃO 22

Conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal, são
instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos
quais será concedida ampla divulgação inclusive
em meios eletrônicos de acesso público:
(A) os planos, os orçamentos e as leis de diretrizes
orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo
parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução
Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; as
versões simplificadas desses documentos.

QUESTÃO 23

Segundo a Lei de Licitações, é correto afirmar:
(A) Convite é a modalidade de licitação entre quaisquer
interessados que, na fase inicial de habilitação
preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos
de qualificação exigidos no edital para a execução de
seu objeto.
(B) Convite é a modalidade de licitação entre
interessados devidamente cadastrados ou que
atenderem a todas as condições exigidas para
cadastramento até o terceiro dia anterior à data do
recebimento das propostas, observada a necessária
qualificação.
(C) Convite é a modalidade de licitação entre interessados
do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não,
escolhidos e convidados em número mínimo de 3 (três)
pela unidade administrativa, a qual afixará, em local
apropriado, cópia do instrumento convocatório e o
estenderá aos demais cadastrados na correspondente
especialidade que manifestarem seu interesse com
antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da
apresentação das propostas.
(D) Convite é a modalidade de licitação entre quaisquer
interessados para escolha de trabalho técnico, científico
ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou
remuneração aos vencedores, conforme critérios
constantes no edital publicado na imprensa oficial com
antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias.
QUESTÃO 24

(B) os orçamentos e as leis de diretrizes orçamentárias;
as prestações de contas e o respectivo parecer prévio;
o Relatório Detalhado da Execução Orçamentária e
o Relatório de Gestão Fiscal; as versões complexas
desses documentos.

O Estatuto da Cidade prevê que a política urbana
tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento
das funções sociais da cidade e da propriedade
urbana, mediante diversas diretrizes gerais, entre
as quais está(ão):

(C) apenas o Relatório Resumido da Execução
Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal.

(A) a ordenação e o controle do uso do solo, de forma a
causar a retenção especulativa de imóvel urbano, que
resulte na sua subutilização ou não utilização.

(D) apenas os planos, os orçamentos e as leis de
diretrizes orçamentárias.

(B) a oferta de equipamentos urbanos e comunitários,
o transporte e os serviços públicos adequados aos
interesses e às necessidades da população e às
características locais.
(C) a preferência de condições para os agentes
públicos em relação aos privados na promoção de
empreendimentos e atividades relativos ao processo
de urbanização, atendido o interesse social.
(D) a doação dos investimentos do Poder Público de
que tenha resultado a valorização de imóveis urbanos.
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QUESTÃO 25

De acordo com a Lei Orgânica do Município de Herval
d’Oeste, é competência do município, EXCETO:
(A) regular, executar, licenciar, fiscalizar, conceder,
permitir ou autorizar, conforme o caso, os serviços
funerários e os cemitérios.
(B) fixar locais de estacionamento de táxis e demais
veículos.

(D) O ensino fundamental é obrigatório apenas àqueles
que demonstrarem falta de recursos.
QUESTÃO 28

Segundo o Estatuto do Servidor Público do Município
de Herval d’Oeste, são formas de provimento de cargo
público, EXCETO:
(A) desaposentação.

(B) recondução.

(C) regular, executar, licenciar, fiscalizar, conceder,
permitir ou autorizar, conforme o caso, os serviços de
rádio comunitária.

(C) reintegração.		

(D) revalidação.

(D) fixar e sinalizar as zonas de silêncio e de trânsito em
condições especiais.

De acordo com o Estatuto do Servidor Público do
Município de Herval d’Oeste, sobre posse e exercício,
está correto:

QUESTÃO 26

Segundo a Lei Orgânica do Município de Herval d’Oeste,
compete, privativamente, à Câmara Municipal:
(A) apreciar os atos de concessão ou permissão de
serviços de transporte coletivo.
(B) nomear e exonerar os Secretários Municipais.
(C) vetar projetos de lei, total ou parcialmente.
(D) editar medidas provisórias nos termos desta Lei
Orgânica.
QUESTÃO 27

Conforme a Lei Orgânica do Município de Herval
d’Oeste, sobre a educação, é correto afirmar:
(A) O Município aplicará, anualmente, nunca menos de
30% (trinta por cento) da receita resultante de impostos,
compreendida a proveniente de transferências,
na manutenção e no desenvolvimento do ensino,
ressalvadas as despesas com programas de alimentação
e assistência à saúde, no ensino fundamental, que
serão financiados com recursos provenientes de
contribuições sociais federais, estaduais e outros recursos
orçamentários.
(B) Os recursos municipais poderão ser destinados a
escolas comunitárias, filantrópicas ou definidas em lei
que: comprovem finalidade não lucrativa e apliquem
seus excedentes financeiros em educação e assegurem a
destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária,
filantrópica ou ao Poder Público Municipal, no caso de
encerramento de suas atividades.
(C) O dever do Município com a educação será efetivado
mediante a garantia de ensino superior gratuito a todos
os munícipes.

QUESTÃO 29

(A) A nomeação e a posse ocorrerão no prazo de 30 (trinta)
dias contados da publicação do ato de convocação.
(B) A posse em cargo público dependerá de prévia
avaliação médica devidamente designada pelo
Município, inclusive no caso de posse dos agentes
políticos.
(C) O servidor que estiver afastado em tratamento
de saúde, que não estiver em condições físicas ou
psicológicas de assumir o cargo no ato da posse será
desclassificado.
(D) Será de 15 (quinze) dias o prazo para o servidor
empossado em cargo público entrar em exercício,
contados da data da posse.
QUESTÃO 30

Segundo o Estatuto do Servidor Público do Município
de Herval d’Oeste, é correto afirmar:
(A) Será concedida licença-paternidade ao servidor, pelo
nascimento ou adoção de filho(s), de 15 (quinze) dias
consecutivos, contados a partir da data do parto ou da
adoção.
(B) Ao servidor é proibido representar contra ilegalidade,
omissão ou abuso de poder.
(C) São considerados como de efetivo exercício para
efeito de vantagens pessoais, os afastamentos em
virtude de participação em curso superior cujo horário
seja diurno.
(D) Ao servidor é proibido participar de gerência ou
administração de empresa privada, de sociedade civil,
ou exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista,
cotista ou comanditário.
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CONHECIMENTO ESPECÍFICO
QUESTÃO 31

Observe a tirinha do Armadinho e assinale a alternativa correta:

Disponível em: <https://www.facebook.com/tirasarmandinho/photos_stream>.

(A) “cestas” e “sextas” são palavras homônimas.

QUESTÃO 34

(B) “sestas” e “cestas” são palavras homógrafas.

Apresentada a Fábula a seguir, de Jean de La
Fontaine, responda as questões 3, 4 e 5:

(C) “cestas” e “sextas” são palavras homófonas.

O Leão e o Rato

(D) “sestas” e “cestas” são palavras homônimas.

Certo dia, estava um Leão a dormir a sesta quando
um ratinho começou a correr por cima dele. O Leão
acordou, pôs-lhe a pata em cima, abriu a bocarra e
preparou-se para o engolir.

QUESTÃO 32

Em “satélite sino-brasileiro” o adjetivo pátrio
composto indica que o satélite foi produzido em
parceria:
(A) do Brasil com a China.
(B) do Brasil com a Espanha.
(C) do Brasil com Portugal.
(D) do Brasil com o Japão.
QUESTÃO 33

Na frase: “Quem sabe se um dia não precisarás de
mim?”, o tempo do verbo precisar é:
(A) pretérito perfeito.
(B) futuro do presente.
(C) futuro do pretérito.
(D) pretérito mais-que-perfeito.

̶ Perdoa-me! ̶ gritou o ratinho ̶ Perdoa-me desta
vez e eu nunca o esquecerei. Quem sabe se um dia não
precisarás de mim?
O Leão ficou tão divertido com esta ideia que levantou
a pata e o deixou partir.
Dias depois o Leão caiu numa armadilha. Como os
caçadores o queriam oferecer vivo ao Rei, amarraramno a uma árvore e partiram à procura de um meio para
o transportarem.
Nisto, apareceu o ratinho. Vendo a triste situação
em que o Leão se encontrava, roeu as cordas que o
prendiam.
E foi assim que um ratinho pequenino salvou o Rei dos
Animais.
A moral da história é:
(A) A mentira tem pernas curtas.
(B) Quando um não quer, dois não brigam.
(C) Quem desdenha quer comprar.
(D) Não devemos subestimar os outros.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO | CONCURSO PÚBLICO | PREFEITURA DE HERVAL D´OESTE

07 | Unoesc

QUESTÃO 35

Na expressão “Rei dos Animais” temos uma:
(A) perífrase.

QUESTÃO 39

Assinale a alternativa em que a colocação pronominal
está ERRADA:
(A) Dar-te-ia um presente caro se eu pudesse.

(B) catacrese.

(B) Vesti-me depressa porque estava atrasado.

(C) antítese.

(C) Me explicaram toda a situação.

(D) ironia.
QUESTÃO 36

Assinale a frase correta quanto ao emprego de
vírgulas:
(A) Suzana é, muito bela.
(B) Os alunos terminaram, apesar de cansados, todo o
trabalho.

(D) Não se compare a ela.
QUESTÃO 40

Assinale a alternativa ERRADA quanto à concordância
verbal:
(A) Houve vários acertadores.
(B) Existem chances que não devemos perder.

(C) Os pacientes, aguardavam na recepção.

(C) Partiu-se as melancias.

(D) Fizeram, a prova em 2 horas.

(D) Fomos nós que reclamamos do técnico.

QUESTÃO 37

Assinale a alternativa correta quanto ao uso da crase:
(A) Senti medo, mas não cheguei à pedir socorro.
(B) Solicito explicações à pessoas que entendem do
assunto.
(C) José vai trabalhar à cavalo.
(D) Às vezes chego atrasada.
QUESTÃO 38

Assinale a frase correta:
(A) Você anda distraído. Por quê?
(B) Conversamos a cerca dos problemas da empresa.
(C) Juca não se saiu mau na prova.
(D) Não só estuda, mais também trabalha.
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