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 Estado de Santa Catarina 

Município de Anchieta – SC 

Caderno de Provas 

Edital de Processo Seletivo nº 003/2017 

 

 

                                                                                                                          Prova: Conhecimento Especifico 

                                                                                                                                         Língua Portuguesa  

                                                                                                                                         Conhecimento Gerais 

 

Prova para provimento do cargo de 

“PROFESSOR DE ARTES” 

 

 

TIPO DE PROVA: 01  

 

 

INSTRUÇÕES: 

 

• Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou 
azul, de material transparente. 

• Preencha o CARTÃO RESPOSTA, com as informações solicitadas. 
• Confira se sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 20 questões, numeradas 

de 1 a 20. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. 
• Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões. 
• Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. 
• A resposta certa deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTA. 

 
 
VOCÊ DEVE: 

 

• Verificar o TIPO DE SUA PROVA, descrito acima, e preencher o quadrado do CARTÃO DE RESPOSTA 

ao qual ela corresponder, conforme ao lado demonstrado. 

• Verificar, no caderno de provas qual é a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu e 

preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTA. 

• Forma correta de preencher o Tipo de Prova e o Cartão de Resposta:  

 

 

ATENÇÃO: 

 

• As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação de sua 

prova e/ou questões.  

• É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do CARTÃO DE RESPOSTA. 

• A prova terá duração de 02h30min, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do 

CARTÃO DE RESPOSTA. 

• A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.  

• Ao sair da sala, entregue o CARTÃO DE RESPOSTA ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local 

de aplicação das provas. 

 



 

2 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

01. Sobre o impressionismo: 

I- Sua pintura baseia-se nas diversas variações da cor da luz; 

II- Seus criadores pintavam ao ar livre, procurando fixar em suas telas a luminosidade e a atmosfera do 

ambiente. 

Sobre os itens acima: 

A) Ambos estão corretos. 

B) Ambos estão incorretos. 

C) Apenas I está correto. 

D) Apenas II está correto.  

 

02. Sobre o FUNDEB é incorreto afirmar: 

A) É de âmbito exclusivamente estadual. 

B) É formado, na quase totalidade, por recursos provenientes dos impostos e transferências dos 

estados, Distrito Federal e municípios, vinculados à educação por força do disposto 

na Constituição Federal. 

C) Compõe seus recursos, a título de complementação, uma parcela de recursos federais, sempre 

que, no âmbito de cada Estado, seu valor por aluno não alcançar o mínimo definido 

nacionalmente. 

D) Independentemente da origem, todo o recurso gerado é redistribuído para aplicação exclusiva 

na educação básica. 

 

03. Não é o nome de um dos principais criadores da Bossa Nova: 

A) Tom Jobim. 

B) Vinícius de Moraes. 

C) Edu Lobo. 

D) João Gilberto. 

 

04. Qual das alternativas abaixo corresponde a um artista visceralmente identificado com a corrente 

denominada de Futurismo: 

A) Monet. 

B) Duchamp. 

C) Manet. 

D) Degas. 
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05. A avaliação para as artes deve ser: 

A) Classificatória e promovedora. 

B) Classificatória e retentora. 

C) Diagnóstica e processual. 

D) Por talento e pontual. 

 

06. Sobre o neoexpressionismo é correto afirmar: 

A) Seus principais perpetradores foram Di Cavalcanti e Cândido Portinari. 

B) Surgiu na Rússia. 

C) No segmento da pintura ganhou destaque. 

D) Desenvolveu-se na década de 1680. 

 

07. Não é o nome de uma tendência pedagógica e um de seus principais expoentes: 

A) Teoria sociocultural, de Vygotsky. 

B) Inteligências Múltiplas, de Paulo Freire. 

C) Epistemologia Genética, de Jean Piaget. 

D) Aprendizado Experimental, de Rogers.   

 

08. Preenchem as lacunas acima as respectivas palavras: 

“_________________________ requer parâmetros para uma nova conceituação das práticas 

________________________. O educador deve participar do processo de produção do aluno. Ou seja, o processo 

deve permitir que se saia dos ______________________________.” 

A) O currículo – Vivenciais – Preceitos morais. 

B) O currículo – Classificatórias –Preceitos éticos. 

C) O planejamento – Éticas – Ditames didáticos. 

D) A avaliação – Pedagógicas – Gostos pessoais.   

 

09. Em música, arco: 

I- É melodia cantável, ou trecho incluído numa ópera, por exemplo, cantado a solo com 

acompanhamento instrumental; 

II- Na música francesa, sobretudo, designa uma peça com caráter melódico. 

Sobre os itens acima: 

A) Apenas I está correto. 

B) Apenas II está correto. 

C) Ambos estão corretos. 

D) Ambos estão incorretos. 
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10. São recursos públicos destinados à educação os originários de: 

A) Espólios de transações ilícitas recuperadas. 

B) Receita de impostos próprios da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

C) IPMF. 

D) Auto Gestão gerada pela APM. 

 

11. Não é o nome de um grande sambista de nossa música popular: 

A) Noel Rosa. 

B) Cartola. 

C) Lamartine Babo. 

D) Heleno de Freitas. 

 

12. A Proposta Triangular foi concebida por: 

A) Lev Vygotsky. 

B) Ana Mae Barbosa. 

C) Paulo Freire. 

D) Jean Piaget.  

 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

(Texto) 



 

5 

 

 

13. “Cientistas do Boston Children's Hospital, nos Estados Unidos, conseguiram reverter com sucesso 

diabetes tipo 1 em cobaias...” (linhas 1 a 3). O emprego da vírgula no trecho retirado do Texto foi 

utilizado para: 

A) Separar elementos que exercem a mesma função sintática. 

B) Separar o adjunto adverbial antecipado. 

C) Separar o aposto, ou qualquer elemento de valor meramente explicativo. 

D) Separar elementos repetidos. 

 

14. “A estratégia envolveu o uso de células-tronco do sangue ...” (linhas 5 e 6). O termo destacado está 

conjugado no pretérito perfeito do indicativo. Caso o tempo e modo verbais de “envolveu” fossem 

alterados para o pretérito imperfeito do indicativo, é correto afirmar que a substituição correta seria: 

A) Envolvia. 

B) Envolve. 

C) Envolvera. 

D) Envolverá. 
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15. “... conseguiram reverter com sucesso diabetes tipo 1 em cobaias (...)” (linhas 2 e 3). É correto 

afirmar que o termo destacado exerce função sintática de: 

A) Agente da passiva. 

B) Objeto indireto. 

C) Adjunto nominal. 

D) Adjunto adverbial. 

 

16. “... conseguiram reverter com sucesso diabetes tipo 1 (...)” (linhas 2 e 3). É correto afirmar que o 

termo destacado exerce função sintática de: 

A) Objeto indireto. 

B) Objeto direto. 

C) Adjunto nominal. 

D) Adjunto adverbial. 

 

17. “Com as células do pâncreas intactas, assim, a insulina é produzida e os níveis de glicose no sangue 

são normalizados.”. (linhas 22 a 24). Assinale a alternativa que acentuada pela mesma regra de 

acentuação da palavra destacada. 

A) “proteína” (linha 7). 

B) “há” (linha 9). 

C) “produção” (linha 15). 

D) “imunológico” (linha 16). 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO GERAIS 

 

18. Assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso. 

(__) - Os planetas do sistema solar realizam o movimento de translação; 

(__) - Existem nove planetas no nosso sistema solar; 

(__) - O sol é a maior e mais quente estrela do sistema solar. 

A sequência correta é: 

A) V, V, V. 

B) F, V, F. 

C) F, F, V. 

D) V, V, F. 

 

19. A região sul é a única parte do país que se localiza quase inteiramente na região temperada (com 

exceção ao extremo norte do Paraná). Os estados desta região tem um clima denominado como: 
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A) Clima Subtropical.  

B) Clima Desértico. 

C) Clima Semiárido. 

D) Clima Equatorial. 

 

20. Assinale a alternativa incorreta. Segundo a Lei Orgânica de Anchieta - SC, os bens patrimoniais do 

Município, deverão ser classificados: 

A) Em relação a cada serviço.  

B) Como material de descarte.  

C) Pela sua natureza.  

D) Segundo sua distribuição ao usuário.  

 


