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 Estado de Santa Catarina 

Prefeitura Municipal de Barra Bonita 

Caderno de Provas 

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 02h30mim, 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. Considerando o Realismo um movimento artístico-literário incluído em uma condição histórica e 

social específica, assinale corretamente: 

A) O período que originou o movimento correspondia ao final do Renascimento e atingiu o ápice 

das qualidades humanísticas, representando os ideais humanos e éticos do período. 

B) Após a Revolução Francesa um caráter idealístico e inovador perscrutou por toda a sociedade 

europeia, originando, assim, um movimento político-cultural que culminou no surgimento do 

Realismo. 

C) No momento em que a sociedade europeia passou por uma crescente industrialização, 

permitiu que o desenvolvimento científico e técnico atingisse patamares que buscavam a 

compreensão e o domínio das forças da natureza.  

D) Prenunciou os movimentos modernistas, pois o caráter realista era uma análise dos valores 

sociais distorcidos da época fortemente criticados pelos artistas de vanguarda.  

 

02. Em cada período artístico da história da humanidade houve acréscimos que contribuíram para o 

desenvolvimento técnico e estético, uma dessas técnicas é o Chiaroscuro. Sua origem se dá no 

período: 

A) Medieval. 

B) Romano. 

C) Moderno. 

D) Renascentista. 

 

03. Técnica que envolve representações de perspectivas tridimensionais por meio de superfícies 

planas, onde projeções retas convergem diretamente para um mesmo ponto de encontro dessas 

linhas imaginárias. Tal técnica leva o nome de: 

A) Projeção Azimutal. 

B) Ponto de Fuga. 

C) Desenho isométrico. 

D) Sobreposição de planos. 

 

04. Ao considerar o círculo cromático e suas doze cores – inclusas as primárias, secundárias e 

terciárias –, assim como a teoria das cores complementares, qual seria das alternativas a seguir, uma 

das cores análoga ao azul-esverdeado: 

A) Laranja. 
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B) Azul. 

C) Violeta. 

D) Amarelo-esverdeado. 

 

05. (1) Como movimento artístico brasileiro, o Barroco se destaca por possuir uma expressão que, 

mesmo não sendo qualificada no mesmo nível técnico de um artista acadêmico europeu do mesmo 

período, possuía uma qualidade criativa e de expressão que produziu grande reconhecimento. (2) Os 

artistas do período não possuíam formação acadêmica e técnica relacionadas ao trabalho artístico que 

executava, porém surpreendem quanto a capacidade como autodidatas, como por exemplo, o 

Aleijadinho.  

Considere as afirmações acima e responda: 

A) Ambas as afirmações estão corretas. 

B) Ambas as afirmações estão incorretas. 

C) Somente a primeira afirmação está correta. 

D) Somente a segunda afirmação está correta.  

 

06. Através de um crivo crítico quanto aos aspectos negativos em relação ao que poderá ser utilizado 

como material de estudo sobre cultura e diversidade, o professor deve reconhecer esses aspectos em 

circunstâncias que: 

A) A pluralidade recebe grande valor e reconhecimento enquanto ferramenta para desvelar as 

diversas dimensões sociais, incluindo enquanto valor histórico. 

B) Temas referentes a cultura e a produção artística pertencente a sua realidade cotidiana.  

C) Buscam reconhecer que a construção do conhecimento poderá ser efetivamente executada ao 

incluir diferentes fontes informativas e históricas para a formação desse saber. 

D) Desconsiderem o patrimônio cultural nacional em detrimento as qualidades universais das 

obras de arte, tão como visões que englobem conceitos menos inclusivos.  

 

07. Como forma de demonstrar que autores contemporâneos ainda podem ser influenciados por 

obras e estilos artísticos do passado, assinale a obra e seu autor que claramente receberam 

influências dos estilos do período da Idade Média por conter uma temática religiosa: 

A) Auto da Compadecida, de Ariano Suassuna. 

B) Quase Memória, de Carlos Heitor Cony. 

C) Poema Sujo, Ferreira Gullar.  

D) Hai-Kais, Millôr Fernandes.  
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08. Considere as primeiras representações artísticas ao longo das décadas iniciais da colonização do 

Brasil e assinale a alternativa que melhor represente isso: 

A) As obras desse período tinham um caráter informativo e contribuíam na construção de uma 

identidade para os novos colonos.  

B) Todas as produções iniciais do período tinham um aspecto documental e naturalista, 

preocupadas em registrar as novidades dos povos nativos e das qualidades naturais da nova 

terra.  

C) Por meio das obras barrocas, a produção artística brasileira ganhou um forte aliado por meio 

das instituições religiosas que aqui se estabeleciam.  

D) Uma produção estética que envolvia recolher as produções artesanais indígenas e assimilá-

las nas primeiras produções por parte de artesãos livre-comerciantes que vieram juntos aos 

primeiros colonos.  

 

09. Ao longo do século XII ocorreram transformações sociais na sociedade medieval ocasionando 

novas possibilidades na estrutura da sociedade europeia, como, por exemplo, o surgimento dos 

burgos, que possuíam uma nova estilística no modo que se construíam suas edificações. Inicialmente 

essas novas assimilações de estilo construtivo foram recebidas negativamente, referidas com 

pejorativamente como estrangeiras e bárbaras. Trata-se do estilo: 

A) Românico. 

B) Quatrocentista. 

C) Maneirista.  

D) Gótico. 

 

10. Consideradas as primeiras expressões artísticas humanas no período pré-histórico, tais 

expressões possuem aspectos e características próprias como: 

A) Gravuras de mãos em negativos feitas com carvão, vegetais triturados e até sangue sobre a 

superfície de pedras de cavernas, também haviam as primeiras representações de desenhos 

com figuras de animais e cenas de caça. 

B) A representação ritualística das boas colheitas, das aldeias colhendo safras fartas, entre outras 

representações que remetessem a fertilidade. 

C) Figuras antropomórficas de divindades como formas de expressão da natureza, assim como 

as representações de rituais de sacrifício e devoção a essas figuras e egrégoras. 

D) Batalhas envolvendo diversas tribos com um grande volume de guerreiros lutando pela glória 

da conquista de territórios e das pilhagens assim obtidas.  
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11. Considerando que movimentos artísticos podem sofrer influências de movimentos políticos e 

sociais do mesmo período, tão como surgir a partir deste mesmo momento histórico, considere 

escolas literárias como o Arcadismo e movimentos artístico, como o Neoclassicismo, e aponte o 

momento histórico e cultural que qualifica está descrição: 

A) Marxismo. 

B) Romantismo. 

C) Liberalismo. 

D) Iluminismo. 

 

12. A Segunda Fase do Modernismo brasileiro é marcado principalmente pela proliferação artística 

da poesia e da prosa, porém alguns artistas plásticos como Alfredo Volpí ganharam destaque; ele por 

conta de suas famosas bandeirinhas. O artista também participou da formação do movimento 

artístico: 

A) Revista Klaxon. 

B) Grupo Santa Helena. 

C) Tropicália. 

D) Movimento Pau-brasil. 

 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

13. O período composto por coordenação é aquele em que orações são justapostas sem manter 

dependência sintática entre si, senão pelo uso da conjunção. Dos períodos a seguir, qual o único que 

não se trata de um período composto por coordenação. 

A) Discutimos vários projetos e optamos pelo mais viável. 

B) O amor nem sempre é fácil, mas só ele para iluminar nossas vidas. 

C) Não sabemos por que ela se foi. 

D) O meu time venceu o último jogo, por isso saiu da zona de rebaixamento. 

 

14. Qual dos conjuntos de locuções é o único que todos os termos estão grafados corretamente: 

A) à base de – às pressas – à olho nu – a cargo de. 

B) à minha disposição – a óleo – a pé – à toa. 

C) à cerca de – à disposição – a princípio – às vezes. 

D) à deriva – à pino – às turras – a prazo. 

 

LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER AS QUESTÕES 15 A 17. 
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15. De acordo com o texto, qual o melhor conceito que se pode aplicar à civilidade: 

A) A civilidade trata-se da harmonia das relações humanas entre cidadãos, com base em código 

de éticas e regras de conduta a serem seguidas por todos e com respeito. 

B) A civilidade são regras que estão dispostas em nossa Constituição. 

C) A civilidade são regras de condutas particulares, que precisam ser vivenciadas por cada um 

individualmente. 

D) A civilidade são regras que não vinculam a coletividade, afinal vivemos em uma democracia e 

cada um tem o direito de fazer o que quiser. 
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16. A palavra “junto” presente nas linhas “25” e “31” são classificadas respectivamente, como: 

A) advérbio – advérbio. 

B) adjetivo – adjetivo. 

C) advérbio – adjetivo. 

D) adjetivo – advérbio. 

 

17. Assinale a alternativa em que a(s) vírgula(s) foi utilizada corretamente: 

A) A polícia confirmou que, havia 17 rifles dentro do quarto do hotel do atirador. 

B) O atirador, abriu fogo contra diversas pessoas que participavam de um festival musical. 

C) O atirador, um aposentado que gostava de frequentar cassinos, não aparentava ser perigoso. 

D) Milhares de pessoas se mobilizaram, desde as primeiras horas, da manhã, para oferecer ajuda 

às vítimas. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 

18. O horário de verão foi instituído com o objetivo economizar energia no país em função do maior 

aproveitamento do período de luz solar. São estados que aderem ao horário de verão, exceto: 

A) Santa Carina.  

B) Rio de Janeiro.  

C) Mato grosso do Sul.  

D) Amazonas.  

 

19. Foi um importante líder político da África do Sul, que lutou contra o sistema de apartheid no país. 

Nasceu em 18 de julho de 1918 na cidade de Qunu (África do Sul). Formado em direito, foi presidente 

da África do Sul entre os anos de 1994 e 1999. Trata-se de: 

A) Thabo Mbeki.  

B) Kgalema Motlanthe.  

C) Jacob Zuma.  

D) Nelson Rolihlahla Mandela.  

 

20. Segundo a Lei Orgânica de Barra Bonita - SC, é de competência administrativa comum do 

município, da União e do Estado, observada a lei complementar federal, o exercício das seguintes 

medidas: 

A) Estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza, em razão de sua 

procedência ou destino. 
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B) Subvencionar ou auxiliar de qualquer modo, com recursos pertencentes aos cofres públicos, 

quer pela imprensa, rádio, televisão, serviços de alto-falante ou qualquer outro meio de 

comunicação, propaganda político-partidária ou fins estranhos a administração. 

C) Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor 

histórico, artístico ou cultural. 

D) Manter a publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanha de órgãos públicos que 

não tenham caráter educativo, informativo ou de origem social, assim como publicidade da 

qual consome nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridade 

ou servidores públicos. 


