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 Estado de Santa Catarina 

Município de Guarujá do Sul - SC 

Caderno de Provas 

Edital de Processo Seletivo nº 002/2017 

 

 

 

                                                                                                                          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 (Gabarito):  

 

 

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. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

01. Leia: 

“Na primeira metade do século XX, as disciplinas Desenho, Trabalhos Manuais, Música e Canto Orfeônico 

faziam parte dos programas das escolas primárias e secundárias, concentrando o conhecimento na 

transmissão de padrões e modelos das culturas predominantes.” 

Acerca deste momento histórico do ensino da arte é correto afirmar que: 

A) Prezava-se muito pelo aprendizado plural, visando às capacidades individuais do aluno, 

respeitando assim suas origens culturais, históricas e étnicas. 

B) A preocupação com a estética e com a análise crítica dos modos instrumentais de produção e 

fruição da arte era uma tarefa primária e protagonista dentro de sala de aula.  

C) Eram valorizadas as habilidades manuais e os dons artísticos, assim como técnicas que 

envolvessem organização e precisão de representações artísticas. 

D) Os alunos deviam seguir aos padrões rigorosos da academia propostos assim pelos projetos 

pedagógicos, onde os preparavam metodologicamente para o ensino superior técnico.  

 

02. Segundo as Leis de Diretrizes e Bases da educação nacional, em seu artigo 14, os sistemas de 

ensino definirão normas de gestão do ensino público na educação básica, e estas seguem um modelo 

de gestão: 

A) Liberal. 

B) Democrática. 

C) Libertária. 

D) Administrativa. 

 

03. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, referente ao capítulo IV nos trechos sobre a 

educação, compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, tão como: 

A) Proteger as liberdades civis e os direitos plenos da criança e do adolescente. 

B) Ampliar a qualidade das produções culturais, onde terão acesso às diversões e espetáculos 

públicos classificados adequadamente à sua faixa etária.  

C) Fazer-lhes a chamada de presença, assim como zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela 

frequência à escola. 

D) O direito a informação, cultura, lazer, esportes, diversões, espetáculos e produtos e serviços 

que respeitem sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. 
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04. São deveres do Estado com a educação o atendimento ao educando em todas as etapas da 

educação básica, por meio de programas suplementares de: 

I – Material didático escolar; 

II – Transporte; 

III – Alimentação; 

IV – Assistência à saúde; 

Assinale corretamente: 

A) Todas estão corretas. 

B) Somente a IV está incorreta. 

C) O acesso ao I – Material didático escolar não é programa suplementar, mas diretivo.  

D) Programas de II – Transporte e III – Alimentação dependem dos estados e município somente.  

 

05. Quando Jean Piaget afirmava que “educar é provocar a atividade”, ele queria dizer com isso que a 

procura e o desenvolvimento do conhecimento se dava: 

A) Por meio exclusivo da interação sensível com a realidade, onde o maior desenvolvimento 

intelectual e cognitivo se daria quando suas capacidades sensíveis estivessem bem 

desenvolvidas.  

B) A partir de uma construção de possibilidades que serviriam de condição para que a criança 

absorvesse suas experiências e descobrisse, por meio da prática e da maturação cognitiva.  

C) A partir de circunstâncias que dariam início a possibilidade criativa e imaginativa, pois sem 

essas duas ferramentas cognitivas é impossível ter a experiência do “conhecer algo”. 

D) Através da afetividade e da aproximação emocional entre conhecedor e conhecido, ou seja, a 

criança e o conteúdo que ele quer aprender por desenvolver uma interação emotiva.  

 

06. Hoje, o teatro enquanto modalidade artística sofreu diversas mudanças quanto aos seus aspectos 

técnicos, onde elementos formais são substituídos por locais inusitados onde será executado o 

espetáculo ou a abolição do uso de cenário e figurino são exemplos desse processo de transformação; 

porém, enquanto parte dos elementos formais do teatro, no vocabulário teatral, a divisão do drama 

em etapas nas quais passarão o desenvolvimento da trama, seguindo em direção para a solução da 

trama, contendo cenas distribuídas ao longo de sua duração, é chamado de: 

A) Ato. 

B) Aparte. 

C) Ação. 

D) Plano da peça. 

 

07. Leia as afirmações a seguir acerca da avaliação no ensino da arte: 
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I – Aprender a avaliar e estabelecer relações do trabalho de arte por si, sem preconceitos e 

discriminações por questões de gênero, etnia ou credo;  

II – Valorizar as fontes históricas, os documentos referentes a produções artísticas, a preservação de 

obras, assim como diferentes tipos de acervos.  

III – A capacidade de compreender e identificar elementos da linguagem visual em seu cotidiano; 

IV – Compreender a importância do fruir estético ordenado, sistemático e organizado a partir de 

cânones oficiais.  

Assinale corretamente: 

A) Todas as alternativas estão corretas. 

B) I, II e IV estão corretas. 

C) I, II e III estão corretas. 

D) II, III e IV estão corretas. 

 

08. Durante o período pré-histórico foram produzidas as primeiras formas de arte humana 

encontradas. Entre os estilos utilizados estavam os da gravura sobre pedras, renda que as primeiras 

dessas gravuras eram: 

A) Impressões de mãos aplicadas sobre a pedra a partir de pigmentos obtidos de terra, sangue e 

outros materiais. 

B) Impressões dos instrumentos e ferramentas de pedra, como forma de serem estabelecidos 

modelos para a posteridade.  

C) Aspectos geométricos e trançados obtidos por meio de matrizes feitas com madeira, folhas e 

cipós.  

D) Formas corporais diversas, difíceis de serem identificadas, pois não seguiam nenhum padrão 

conhecido. 

 

09. As rosáceas, janelas vitrais extremamente bem trabalhadas, que traziam luz e cor para dentro das 

construções, foram um dos elementos arquitetônicos ornamentais adquirido a partir do período: 

A) Românico. 

B) Romântico. 

C) Gótico. 

D) Renascentista.  

 

10. São aspectos referentes ao movimento Parnasiano: 

I – Vocabulário rebuscado, onde os poemas eram compostos com métrica regular, havendo grande 

produção de sonetos; 
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II – Possui fortes relações com o romantismo, possuindo o mesmo idealismo desse movimento, contanto 

com produções carregadas de subjetividade e emoção; 

III – Seu rigor e estruturas bem elaboradas, contando com rimas pontuais e bem escolhidas, marcavam 

um estilo que buscava impressionar os sentidos através do grande conteúdo descritivo; 

IV – No Brasil, um grande nome da poesia parnasiana foi Olavo Bilac. 

Assinale a alternativa correta: 

A) I e III estão corretas. 

B) II, III e IV estão corretas. 

C) I, III e IV estão corretas. 

D) I e II estão corretas. 

 

11. A terceira fase do modernismo brasileiro é marcada por uma produção artística voltada, 

principalmente, para uma arte que lidava com os valores formais de modo: 

A) Subversivo, sendo o período artístico que mais rompe com quaisquer métodos das artes 

visuais e métricas na produção literária. 

B) Crítico, onde eram apresentados e sugeridos novos métodos formais vistos como úteis, 

vanguardistas e necessários à Academia.  

C) Que, mesmo buscando renovação, muitos dos artistas foram ao encontro do uso das métricas 

formais e de algumas técnicas correlatas.  

D) Esteticamente formal, porém com escolhas de conteúdo comuns, referentes ao cotidiano 

urbano e intimista.  

 

12. O processo de leitura, para Cagliari, é uma ação que deve ser entendida como: 

A) Objetivamente, um ato exclusivamente de decifração. 

B) Decifração e decodificação conjuntamente.  

C) Uma sistematização que decodifica o ato da escrita. 

D) Uma problemática sistêmica baseada no ato de interpretação semiótico. 

 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

13. Qual das alternativas apresenta uma frase corretamente grafada?  

A) Ele é de menor. 

B) Fiquei fora de si. 

C) Acredito que é isso. 

D) Existe muitas esperanças. 
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14. Observe a concordância: 

I - Bem aventurado os que não entendem nem aspiram a entender de futebol; 

II - Os pajés queimavam dentro das maracás de tabaco e aspiravam o fumo. 

Sobre os itens acima: 

A) Ambos estão corretos. 

B) Ambos estão incorretos. 

C) Apenas I está correto. 

D) Apenas II está correto. 

 

15. A crase é facultativa em qual das frases abaixo: 

A) Começou a falar. 

B) Dirigiu-se à Espanha. 

C) Volto às duas horas.  

D) Fez menção a vidas perdidas.  

 

16. Leia com atenção: As águas não eram estas, ______ um ano, ______ um mês, ______ um dia. 

Os versos de Cecília Meireles, acima, são preenchidos correta e respectivamente por: 

A) A – A – A. 

B) Há – Há – Há. 

C) À – A – À. 

D) Há – À – A. 

 

17. Não pode ser entendido como um sinônimo de “Errante”: 

A) Nômade. 

B) Erradio. 

C) Inconstante. 

D) Exilado. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO GERAIS 

 

18. “Presidente Michel Temer troca diretorias do CNPq” 

O Diário Oficial do dia 30 de outubro de 2017 trouxe o decreto de exoneração de um dos diretores CNPq, 

Carlos Roberto Fortner. 

(Fonte adaptada: Diário Catarinense >acesso em 30 de outubro de 2017) 

Assinale a alternativa correta sobre o CNPq: 

A) Trata-se do Conselho de Finanças Nacional, responsável pela elaboração da meta fiscal anual. 
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B) Trata-se do Conselho Jurídico da Presidência da República, responsável pela defesa jurídica 

pessoal do presidente. 

C) Trata-se do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que juntamente 

com a agência do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), tem 

como principais atribuições fomentar a pesquisa científica e tecnológica e incentivar a 

formação de pesquisadores brasileiros. 

D) Trata-se do Conselho Nacional de Desenvolvimento Agrário, responsável pela política de 

desenvolvimento agrário sustentável.  

 

19. A Península Arábica é formada por:  

A) Noruega e Suécia. 

B) Omã, Iêmen, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. 

C) Portugal e Espanha 

D) Arábia Saudita, Chile, Equador e México.  

 

20. Segundo a Lei Orgânica de Guarujá do Sul - Santa Catarina, analise os itens a seguir. 

I - O Município poderá realizar obras e serviços de interesse comum, mediante convênio com o Estado, 

a União ou entidades particulares, bem assim, através de consórcio com outros Municípios; 

II - A alteração de divisão administrativa do Município somente pode ser feita quadrienalmente, no ano 

anterior ao das eleições municipais; 

III - A Lei Orçamentária Anual estabelecerá as despesas e as receitas que serão realizadas no próximo 

ano, podendo ser adicionados ou suplementados os créditos orçamentários, mediante autorização 

legislativa. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos.   

B) Apenas os itens II e III estão corretos.  

C) Apenas o item I e III está correto.  

D) Todos os itens estão corretos. 

 


