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CARGO: MONITOR ARTÍSTICO 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Processo Seletivo: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica, de 

tinta azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta e 

rubricarão no verso os mesmos, cujas irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão 

o lacre dos envelopes em que forem guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 08h30min com termino às 11h30min. A duração mínima para 

realização da prova é de 01 (uma) hora, com tempo máximo de 03 (três) horas. A Prova será 

composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 alternativas (a, 

b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 
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 O Caderno de Provas será composto: 

 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 04 (quatro) 

Matemática 03 (três) 

Conhecimentos Gerais e Atualidades 03 (três) 

Conhecimentos Específicos 10 (dez) 

Total de Questões 20 (vinte) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

LINGUA PORTUGUESA 

1 - Assinale a alternativa na qual o vocábulo compõe-se respectivamente por 7  letras e 8 fonemas: 

a) chocado 

b) técnica 

c) exemplo 

d) táxi  

e) prefixo 

2 - Assinale a alternativa que apresenta as palavras que, na ordem dada, completam corretamente o 

excerto exposto: 

 

Inscrição na Areia 

O meu amor não ____________ 

importância nenhuma. 

Não tem o peso nem 

de uma rosa de espuma! 

Desfolha-se___________________? 

Para quem se perfuma? 

O meu amor não ___________________ 

importância nenhuma. 

(Cecília Meireles) 

a) têm - por quem - tem 

b) têm - por quêm - têm 

c) tem - porquem - têm 

d) tem - por quem - tem 

e) teem - por quem – teem 

 

http://www.poesiaspoemaseversos.com.br/cecilia-meireles-poemas/
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3 - Assinale a alternativa na qual a sequência de palavras esteja correta de acordo com as normas 

ortográficas em vigência:  

a) micro-ondas / certeza / farmácia / assemblea  

b) microondas / certeza / farmácia / assembléia  

c) micro-ondas / certeza / farmácia / assembleia 

d) micro-ondas / certesa / farmacia / assembléia 

e) microondas / certeza / farmácia / assembleia 

 

4 - Considerando: “O ______________________________ de não estar conversando é 

______________________quero estar concentrada.” 

A sequência correta de palavras que completa o excerto encontra-se em: 

a) por quê – por que 

b) porque - porque 

c) porquê - porquê 

d) por quê – por quê 

e) porquê - porque 

MATEMÁTICA 

5 - O valor de uma moto decresce linearmente devido ao desgaste. Considerando-se que hoje ela vale 

R$ 6 000,00 e que daqui a 8 anos valerá R$ 2 400,00. O seu valor em reais daqui a 5 anos será de: 

a) R$ 4 500,00 

b) R$ 3 950,00 

c) R$ 3 750,00 

d) R$ 3 250,00 

e) R$ 2 250,00 

 

6 - Seja a equação:  . O valor de  é: 

a) 4 

b) 20 

c) 30 

d) 14 

e) 8 
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7 - Considere um círculo de raio . Se o raio desse círculo for aumentado em 20%, o seu perímetro e 

sua área aumentarão respectivamente: 

a) 20% e 20% 

b) 20% e 22% 

c) 44% e 44% 

d) 20% e 44% 

e) 0% e 20% 

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

8 - Em 1910 a estrada de ferro São Paulo-Rio Grande do Sul começou a ser construída na região. A 

empresa responsável pela obra instalou um acampamento para seus operários próximo às margens do 

Rio do Peixe. Como foi denominado este acampamento? 

a) Vila de Volta Grande 

b) Núcleo Ferroviário 

c) Vila do Rio do Peixe 

d) Vila do Rio Uruguai 

e) Vila Esteves Júnior 

9 - Relacione o cargo ao local de atuação e após marque a sequência correta. 

I – Deputado Estadual (     ) Fóruns das Comarcas 

II – Deputado Federal (     ) Ministério das Relações Exteriores 

III – Procurador da República (     ) Assembleia Legislativa 

IV - Diplomata (     ) Governo Estadual 

V – Secretário de Estado (     ) Câmara dos Deputados 

VI – Juízes e Promotores (     ) Ministério Público Federal 

a) V, IV, III, VI, II, I 

b) I, V, VI, IV, II, III 
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c) VI, III, II, V, I, IV 

d) II, III, I, IV, VI, V 

e) VI, IV, I, V, II, III 

10 - A palavra cultura abrange várias formas artísticas, mas define tudo aquilo que é produzido a 

partir da inteligência humana. Ela está presente desde os povos primitivos em seus costumes, 

sistemas, leis, religião, em suas artes, ciências, crenças, mitos, valores morais e em tudo aquilo que 

compromete o sentir, o pensar e o agir das pessoas. 

http://brasilescola.uol.com.br/cultura/ 

A cultura está institucionalizada nas três esferas governamentais, municipal, estadual e federal, com o 

desafio de, entre outros, gerar oportunidades de emprego e renda integrada aos outros setores da 

economia, difundindo o acervo cultural nacional, estadual e municipal. Na administração pública de 

Santa Catarina a cultura está ligada à _________ 

a) Secretária de Estado do Turismo, Cultura e Esporte 

b) Secretaria de Estado da Cultura 

c) Secretaria de Estado de Ações Estratégicas da Cultura 

d) Secretaria de Estado de Cultura e Esporte 

e) Secretaria de Estado de Turismo e Cultura 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

MONITOR ARTÍSTICO 

11 - A prática de exercícios físicos de forma habitual é considerado um hábito de vida saudável. São 

alguns dos benefícios do exercício físico: 

a) Aumento da pressão arterial e da insônia. 

b) Aumento da força muscular e da densidade óssea. 

c) Diminuição da força muscular e da densidade óssea. 

d) Diminuição da insônia e aumento da pressão arterial. 

e) Controle da pressão arterial e aumento da adiposidade. 

 

http://brasilescola.uol.com.br/cultura/
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12 - Os jogos que possuem como características o trabalho coletivo, a decisão conjunta, a união entre 

os participantes, o trabalho em grupo, é denominado: 

a) Jogo malabarístico 

b) Jogo pré-desportivo 

c) Jogo cooperativo 

d) Jogo infanto desportivo 

e) Jogo de adivinhação 

 

13 - Os exercícios de expressão corporal integram a repertório de atividades que auxiliam no 

processo ensino-aprendizagem da dança. Marque a alternativa que apresenta atividades de expressão 

do corpo: 

a) Mapas e tabelas 

b) Gráficos e tabelas 

c) Colagens e mapas 

d) Colagens e modelagens 

e) Imitação de animais e situações do cotidiano 

 

14 - Andar, correr, saltar e saltitar são habilidades motoras de:  

a) Manipulação 

b) Extratificação 

c) Locomoção 

d) Parada 

e) Adaptação 

 

15 - Existem inúmeras classificações para os jogos. Estas classificações são necessárias pois vão de 

encontro ao objetivo de cada jogo respectivamente. São classificações de jogos: 

a) Frenéticos, Moderados, Complicados 

b) Complicados, Cooperativos, Interpretação 

c) Fantásticos, Moderados Ativos 

d) Competitivos, Cooperativos, Interpretação 

e) Ativos, Frenéticos, Moderados 
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16 - Escolha a sequência de palavras que completarão a frase abaixo: 

A dança é considerada a uma das formas mais antigas que o ser humano usou como linguagem 

corporal. Ela foi utilizada para simbolizar 

_______________________________________________, para celebrar 

____________________________________________ ou seja representou 

diversos_________________________________________. 

a) alegrias, tristezas, vida e morte/ o amor, a guerra, a paz/ aspectos da vida humana 

b) a competição da sociedade / as datas comemorativas / aspectos da competição 

c) a festividade / a celebridade / pontos relevantes 

d) alegrias, tristezas, vida e morte / a competição da sociedade/ pontos relevantes 

e) o amor, a guerra, a paz/ aspectos da vida humana/ pontos relevantes 

 

17 - A educação do corpo perpassa pelo desenvolvimento da autonomia afim de possibilitar às 

pessoas a compreensão do corpo e sua relação com a cultura. Neste aspecto é possível afirmar que: 

a) É relevante o desenvolvimento dos aspectos prejudiciais à vida humana. 

b) É importante possibilitar às pessoas conhecer, usufruir e transformar os limites e as 

possibilidades do próprio corpo. 

c) O desenvolvimento dos aspectos conceituais do corpo humano são de responsabilidade 

dos administradores. 

d) A relação entre a educação do corpo e a mídia é um mero equívoco. 

e) O desenvolvimento dos aspectos fisiológicos interferem na consecução da concessão. 

 

18 - A ginástica competitiva apresenta a seguinte característica: 

a) É seletiva 

b) É não-seletiva 

c) Possui aparelhos alternativos 

d) Usa espaços alternativos 

e) Apresenta movimentos sem uma técnica pré-definida 

 

19 - O esporte é reconhecido como um fenômeno social e cultural contemporâneo porque: 

a) Sua abrangência é restrita a espaços elitizados. 

b) Seu reconhecimento veio pelo pouco espaço dado a ele na sociedade. 
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c) As políticas trabalhistas permitiram a organização de festividades contra a competição. 

d) Possui relevância mundial sendo considerado um dos hábitos que caracteriza o tempo 

atual. 

e) Possui regras indefinidas que são copiadas pelos diferentes meios sociais. 

 

20 - As modalidades esportivas que exigem as coordenações de duas ou mais pessoas, de forma 

colaborativa para o desenvolvimento da ação esportiva e são ligadas ao esporte moderno também são 

chamadas de: 

a) Esportes de aventura 

b) Esportes individuais 

c) Esportes de mesa 

d) Esportes psicossomáticos 

e) Esportes coletivos 

 

 


