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INSTRUÇÕES 

 
Este Caderno de Questões contém 20 questões, constituídas com cinco opções (A, B, C, D, E) e 
uma única resposta correta. Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no Caderno de 
Questões, solicite providências ao fiscal de sala. 
Você receberá juntamente com o Caderno de Questões, o Cartão Resposta, o qual deverá ser 
preenchido atentamente com Nome, Assinatura, Nº da Identidade e as respostas por questão. 
As respostas do Caderno de Questões deverão ser transcritas para o Cartão Resposta, com 
caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de preenchimento abaixo. 
 

 
 

O Cartão Resposta é o único documento válido para a correção das provas e o não preenchimento 
correto implica a anulação da questão. Não será fornecido, em hipótese alguma, novo Cartão 
Resposta por erro de preenchimento por parte do candidato. O Cartão Resposta é insubstituível e 
de inteira responsabilidade do candidato, por isso não deve ser amassado, dobrado, rasgado ou 
rasurado.  
Durante a realização das provas não será permitida qualquer consulta a materiais, sejam 
didáticos ou eletrônicos. O candidato que for flagrado fazendo uso desses materiais estará 
automaticamente eliminado do Processo Seletivo. 
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais de sala 
auxiliar na interpretação. 
A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta, somente será 
permitida após transcorrido 30 minutos do início da mesma. 
Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de Questões e o 
Cartão Resposta ao fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens especificados acima, 
implicará na eliminação do candidato do Processo Seletivo. 
O tempo de duração total da prova é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão 
Resposta. 
Os 3 últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer juntos em sala para, juntamente 
com os fiscais de sala, conferir os Cartões Resposta e assinar a folha ata e o lacre dos envelopes 
que guardarão os Cartões Resposta e os Cadernos de Questões. 
A desobediência a qualquer uma das determinações constantes do Edital de Processo Seletivo, do 
presente Caderno de Questões e de preenchimento do Cartão Resposta, implicará na eliminação 
do candidato do Processo Seletivo. 
O Gabarito Preliminar e as provas escritas/objetivas estarão disponíveis, no dia 08 de janeiro de 
2018, no site www.alternativeconcursos.com.br. 
É facultado ao candidato interpor recurso contra as questões da prova escrita/objetiva através do e-
mail recursos@alternativeconcursos.com.br, no prazo de 09 e 10 de janeiro de 2018. 
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Língua Portuguesa 
 
01) Dadas as sentenças: 
 
1. Nunca nos falou sobre o ocorrido daquele 

dia. 
2. Não, disse-me papai, você não poderá ir. 
3. Levantei-me tarde hoje. 
 
Em relação a colocação pronominal: 
 
a) Todas estão corretas. 
b) Somente 1 e 2 estão corretas. 
c) Somente 2 e 3 estão corretas. 
d) Somente 1 e 3 estão corretas. 
e) Somente 3 está correta. 
 
02) Observe as orações subordinativas adjetivas 
que estão em itálico nas frases abaixo: 
 
1. Mamãe sente pelo filho mais velho um amor 

que não se pode definir. 
2. As dores deixadas pela violência são marcas 

que não se podem apagar. 
3. O coronel disse que este é o tipo de tarefa 

que não se executa. 
4. Ela escreveu um texto que não se pode 

entender. 
 
Transformando essas orações em adjetivos, 
respeitando a ordem em que as sentenças 
aparecem, temos: 
 
a) Indefinível - impagável - executável - inteligível 
b) inefável - indeléveis - inexequível - inteligível 
c) inefável - indolor - inexecutável - iletrado 
d) indefinível - indeléveis - inexequível - ininteligível 
e) inexato - infactível - inexecutável - indouto 
 
03) 

 
Disponível em:  www.frasesmais.com 

Acesso:26/12/2017. 
 
Qual a circunstância que a oração subordinada 
adverbial expressa na frase anterior: 
 
a) adversidade 
b) condição 
c) tempo 
d) finalidade 
e) causa 

04) “Após a apresentação, a artista ficou só no 
camarim.”  Sobre a frase: 
 
a) é uma frase incorreta por iniciar com advérbio. 
b) é uma frase ambígua devido ao duplo sentido do 

vocábulo só. 
c) é uma frase ambígua devido ao emprego 

incorreto da vírgula. 
d) é uma frase inverossímil devido ao emprego 

incorreto da vírgula. 
e) é uma frase inverossímil devido a presença do 

termo só. 
 
05) Leia o fragmento do poema Soneto do maior 
amor de Vinícius de Morais: 
 

“E quando a sente alegre, fica triste 
E se a vê descontente, dá risada.” 

 
A figura de linguagem presente nesse excerto é 
denominada: 
 
a) hipérbole 
b) metonímia 
c) antítese 
d) onomatopeia 
e) pleonasmo 
 

Conhecimentos Gerais 
 
06) Em 2018 o Município de Nova Itaberaba (SC) 
completará quantos anos desde sua fundação? 
 
a) 24  
b) 26 
c) 28 
d) 27 
e) 29 
 
07) Que dia termina o horário de verão no 
Estado de Santa Catarina no ano de 2018? 
 
a) 25 de fevereiro. 
b) 17 de março. 
c) 11 de fevereiro. 
d) 04 de março. 
e) 18 de fevereiro. 
 
08) O carnaval no Brasil em 2018 vai ocorrer no 
dia: 
 
a) 13 de fevereiro. 
b) 14 de fevereiro. 
c) 18 de fevereiro. 
d) 13 de março. 
e) 25 de março. 
 
09) Recentemente o Presidente da República, 
Michel Temer, assinou decreto que fixa em 
__________ o valor do salário mínimo para 2018. 
Assinale a alternativa que contempla corretamente o 
trecho acima: 
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a) R$ 954,00 
b) R$ 937,00 
c) R$ 964,00 
d) R$ 960,00 
e) R$ 959,00 
 
10) A Copa do Mundo FIFA de 
2018 ou Campeonato Mundial de Futebol FIFA 
de 2018 será a vigésima primeira edição 
deste evento esportivo, um torneio internacional 
de futebol masculino organizado pela Federação 
Internacional de Futebol (FIFA), que ocorrerá 
na __________, anfitriã da competição pela 
primeira vez. Assinale a alternativa que 
contempla corretamente o trecho acima: 
 
a) Inglaterra. 
b) Alemanha. 
c) Espanha. 
d) Rússia. 
e) Bélgica. 
 

Conteúdos Específicos 
 
11) No período pós-guerra, a pintura abstrata 
era vista como uma evolução lógica em arte, 
mas o que se viu foi o renascer do 
figurativismo. Entretanto, os pintores figurativos 
não se limitaram à tradição, mas produziram 
imagens provocativas da condição humana em 
um mundo em mudança. Teve participação 
importante nesse período:  
 
a) Tarsila Do Amaral 
b) Pablo Picasso 
c) Francis Bacon 
d) Friedrich Overbeck 
e) Lorenzo Lotto 

 
12) A Escola Bauhaus de Arte foi fundada na: 
 
a) Alemanha em 1919 
b) Nova York em 1919 
c) Alemanha em 1920 
d) França em 1921 
e)  Nova York 1920 

 
13) O Realismo foi um movimento artístico que 
surgiu: 
 
a) em Nova York 
b) na Alemanha 
c) na Itália 
d) na França 
e) Nenhuma das alternativas 

 
14) O Fauvismo é caracterizado pela 
representação: 
 
a) Uso de cores intensas. 
b) Geometrização das formas. 

c) Propaganda como principal forma de 
comunicação. 

d) Desvalorização da tradição e do moralismo. 
e) Uso de onomatopeias. 

 
15) Que função é desenvolvida pelo Diretor 
durante uma peça teatral: 
 
a) Encenam, interpretam os personagens. 
b) Responsável pelos sons. 
c) Cria o cenário e os objetos da cena. 
d) Em um espetáculo de dança é quem elabora, 

dirige e organiza a coreografia do espetáculo. 
e) Responsável por conduzir a encenação, os 

ensaios, dar diretrizes sobre a interpretação dos 
atores e a concepção geral do espetáculo. 

 
16) O teatro enquanto manifestação humana 
sempre esteve presente na história da 
humanidade, pois por meio dele o homem 
expressava sentimentos, contava histórias, e 
louvava seus deuses. Portanto, para o teatro 
existir são necessários três elementos básicos: 
 
a) Bailarino – Ator – Diretor 
b) Personagem – Espaço – Público 
c) Maquiagem – Palco – Pintor 
d) Escultor – Espaço – Platéia  
e) Todas as afirmativas estão corretas 

 
17) Sobre o artesanato é correto afirmar: 
 

I. A partir do século XI, o artesanato ficou 
concentrado, em espaços conhecidos como 
oficinas, onde um pequeno grupo de 
aprendizes viviam com o mestre-artesão, 
detentor de todo o conhecimento técnico. 

II. Historicamente, o artesão, responde por 
todo o processo de transformação da 
matéria-prima em produto acabado.  

III. Os primeiros objetos feitos pelo homem 
eram artesanais. 

IV. Pesquisas permitiram identificar uma 
indústria lítica e fabricação de cerâmica por 
etnias de tradição nordestina que viveram 
no sudeste do Piauí em 6.000 a.C. 

 
É correto o que se afirma em: 
 
a) I, III 
b) II, IV 
c) I, II, III 
d) III, IV 
e) I, II, III, IV 
 
18) De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional, Lei n° 9.394/1996, art. 4º, 
o dever do Estado com educação escolar 
pública será efetivado mediante a garantia de: 
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a) Ensino Fundamental, obrigatório e gratuito, 
inclusive para os que a ele não tiveram acesso 
na idade própria. 

b) Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 
(quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade. 

c) Ensino Fundamental, obrigatório e gratuito, 
exceto para os que a ele não tiveram acesso na 
idade própria. 

d) Ensino Fundamental, obrigatório e gratuito, dos 
4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade. 

e) Educação básica obrigatória e gratuita dos 3 
(três) aos 17 (dezessete) anos de idade. 

 
19) De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional, Lei n° 9.394/1996, art. 5o, 
o acesso à educação básica obrigatória é direito 
público subjetivo, podendo qualquer cidadão, 
grupo de cidadãos, associação comunitária, 
organização sindical, entidade de classe ou 
outra legalmente constituída e, ainda, o 
Ministério Público, acionar o poder público para 
exigi-lo. Acerca do § 1o, o poder público, na 
esfera de sua competência federativa, deverá:  

 
I. Recensear anualmente as crianças e 

adolescentes em idade escolar, bem como 
os jovens e adultos que não concluíram a 
educação básica. 

II. Fazer-lhes a chamada pública. 
III. Zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela 

frequência à escola. 
IV. Recensear a população em idade escolar, 

bem como alunos do ensino fundamental 
que a ele não tiveram acesso.  
 

a) Somente I, II e III estão corretas. 
b) Somente II e IV estão corretas. 
c) Somente I, III e IV estão corretas. 
d) Somente II e III estão corretas. 
e) Todas estão corretas. 
 
20) De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional, Lei n° 9.394/1996, art. 22, 
________________ tem por finalidades 
desenvolver o educando, assegurar-lhe a 
formação comum indispensável para o exercício 
da cidadania e fornecer-lhe meios para 
progredir no trabalho e em estudos posteriores. 
 
a) a educação infantil  
b) o ensino fundamental 
c) a educação básica 
d) o sistema de ensino 
e) a educação infantil e o ensino fundamental 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


