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

(A) antítese.  (B) ironia.

(C) retificação.  (D) elipse.

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.
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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.

Assinale a alternativa em que a colocação 
pronominal está ERRADA:

(A) Diga-me somente a verdade.

(B) Nada compara-se ao atrevimento dela.

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

(D) Quem me mandou essas flores?

Assinale a alternativa correta quanto à concordância 
verbal:

(A) Não existem questões subjetivas.

(B) Não houveram classificados.

(C) Fazem dias que ela não aparece.

(D) Os garotos parece felizes.

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.

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.

Assinale a alternativa em que todas as palavras estão 
ortograficamente corretas:

(A) manjericão – rapoza – máximo – acesso.

(B) vaselina – sujeira – opressão – descer.

(C) vizinho – cortesia – magestade – contorção.

(D) ancioso – baliza – essencial – cafajeste.

LÍNGUA PORTUGUESA
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MATEMÁTICA

Assinale a alternativa ERRADA quanto ao uso dos 
porquês:

(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.

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.

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.

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.

(C) 20/13.  (D) 5/2.

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:

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.

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?

     

(A) 54 cm².  (B) 108  cm².

(C) 162 cm².  (D) 210  cm².
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Construa a matriz Aij2x2 em que aij = i3 – j e resolva 
o determinante de At. O resultado será:

(A) 7.  (B) -7.

(C) 13.   (D)-13.

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.

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.

Observe as peças de dominós a seguir:

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.

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 quantidade de bolinhas necessárias para formar 
o T da 80ª figura dessa sequência seria de 

(A) 250.   

(B) 321.

(C) 412.   

(D) 488.

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://www.tutorbrasil.com.br/estudo_matematica_online/
progressoes/progressao_aritmetica/progressao>.
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LEGISLAÇÃO

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.

  

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.

(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.

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

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

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.

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):

(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.

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

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) reintegração.  (D) revalidação.

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

(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.

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.

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

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

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.

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.

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.



Quais são as três óperas compostas por Wolfgang 
Amadeus Mozart?

(A) As Bodas de Fígaro, Don Giovanni e A Flauta Mágica.

(B) A Flauta Mágica, Orfeu e Eurídice e Messias.

(C) Orfeu e Eurídice, Concerto de Brandenburgo e Also 
Sprach Zarathustra.

(D) Don Giovanni, King Arthur e As Quatro Estações.

Qual obra de Johan Sebastian Bach se divide 
em recitativo “Oh, Gólgota!”, ária “Veja os braços 
estendidos ao Senhor” e coral “Se eu jamais vier a 
vós perdoar”?

a) Sagração à Primavera.

b) Jesus Alegria dos Homens.

c) Paixão Segundo São Mateus.

d) Israel no Egito.

Qual compositor do período Barroco tinha o apelido 
de “Padre Ruivo”?

(A) Haendel.  

(B) Purcel.

(C) Monteverdi.  

(D) Vivaldi.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS | CONCURSO PÚBLICO | PREFEITURA DE HERVAL D´OESTE 

QUESTÃO 31

QUESTÃO 32

QUESTÃO 33

QUESTÃO 35

Unoesc | 06

A 9ª Sinfonia escrita por Ludwig van Beethoven traz 
em seu quarto movimento a novidade de um grande 
coral que entoava um poema denominado Ode à 
Alegria, escrito por um filósofo alemão. De quem é 
a autoria do poema que Beethoven se utiliza nessa 
obra?

(A) Immanuel Kant.

(B) Friedrich Schiller.

(C) Friedrich Nietzsche.

(D) Arthur Schopenhauer.

A relação para transposição entre um instrumento 
com afinação em “Dó” para um instrumento com 
afinação em “Fá” é de:

(A) 5ª Justa.  

(B) 6ª Menor.

(C) 6ª Maior.  

(D) 7ª Aumentada.

A orquestra moderna tem sua divisão por famílias de 
instrumentos. Quais são as famílias de instrumentos 
utilizadas nas orquestras?

(A) Fagote, madeiras, tímpanos, percussão e cordas.

(B) Cordas, madeiras, metais, percussão e teclas.

(C) Madeiras, metais, percussão corporal e trumpet.

(D) Barbatuques, xilofone, cânone e spalla.

QUESTÃO 34CONHECIMENTO ESPECÍFICO

QUESTÃO 36
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No Brasil a primeira instrução musical aconteceu 
a partir do século XVI, por meio da catequização 
indígena pelo canto, com a vinda da Companhia de 
Jesus, ordem católica pertencente aos:

(A) Franciscanos.

(B) Mórmons. 

(C) Frades Menores Capuchinhos.

(D) Jesuítas.

A música no Brasil teve grande influência 
africana. Assim, quais destes elementos africanos 
contribuíram para a formação da música popular 
brasileira?

(A) Berimbau, atabaque, afoxé, agogô, cateretê, jongo 
e samba. 

(B) Rondeau, mazurca, gaita de boca, pífaro e fandango.

(C) Rabeca, viola caipira, saxofone, clarineta e catira.

(D) Valsa, modinha, dodecafonismo, ópera e organum.

QUESTÃO 37 QUESTÃO 39

QUESTÃO 40
QUESTÃO 38

Quais destas obras foram compostas por Ary 
Barroso?

(A) Aquarela do Brasil, Inquietação e Tributo a Portinari.

(B) Aquarela do Brasil, Rancho Fundo e Choro para 
Violino e Orquestra. 

(C) Aquarela do Brasil, Rio de Janeiro e Rancho Fundo.

(D) Aquarela do Brasil, Eu dei e Canticulum Naturale.

O tropicalismo foi um movimento cultural de 
ruptura, articulado entre música, artes plásticas, 
poesia e cinema, que buscava uma saída estética 
para a representação das artes nacionais. Quais 
artistas fizeram parte desse movimento?

(A) Gilberto Gil, Caetano Veloso, Raul Seixas, Paulo 
Coelho e Cazuza.

(B) Gilberto Gil, Caetano Veloso, Rogério Duprat, José 
Carlos Capinam e Tom Zé.

(C) Gilberto Gil, Caetano Veloso, Tom Zé, Renato Russo, 
Mano Lima e Villa Lobos.

(D) Gilberto Gil, Caetano Veloso, Heitor dos Prazeres, 
Pixinguinha e Toni Belloto.
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