
 MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE -SC 

PROCESSO SELETIVO Nº 01/2018 

  

CARGO: PROFESSOR DE ARTES 

CANDIDATO (A): ____________________________________________________ 

  

FICA TERMINANTEMENTE PROIBIDO AOS CANDIDATOS:  

✓ Comunicar-se com outros candidatos.   

✓ Fazer qualquer tipo de consulta ou uso de equipamentos eletrônicos.   

✓ Sair com material referente à prova.   

✓ Ausentar-se do local da prova sem o acompanhamento de um fiscal.   
  

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES  

 

01 - Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha.   
02 - Verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas, 
numeração errada, etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e trocará o seu 
caderno.   
03 - Cada questão do tipo MÚLTIPLA ESCOLHA tem 4 (quatro) alternativas (A - B - C – D). 
Apenas 01 (uma) resposta é correta. Não marque mais de uma resposta para a mesma questão, 
nem deixe nenhuma delas sem resposta. Se isso acontecer, a questão será anulada.   
04 - Para marcar as respostas definitivas no seu CARTÃO RESPOSTA do tipo MÚLTIPLA 
ESCOLHA, use caneta esferográfica com tinta preta. NÃO utilize caneta com tinta vermelha ou 
lápis.   
05 - Ao receber o CARTÃO RESPOSTA preencha-o corretamente.   
06 - Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em 
hipótese alguma.  
07 - Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA 
ASSINATURA, A SUA PROVA SERÁ ANULADA.   
08 – 30 minutos após o início das provas, você poderá retirar-se da sala SEM LEVAR ESTE 
CADERNO.   
09 - Em nenhuma hipótese, o candidato poderá levar o Caderno de Provas e/ou o Cartão de 
Resposta.  
10 - No encerramento das provas, há necessidade de pelo menos três candidatos presentes na 
sala. Isso faz parte das normas para transparência na fiscalização do processo seletivo.   
11. A duração da prova será de Duas Horas.  
  

 

........................................................................................................................................................................... 

Anote aqui suas respostas.  

 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.  



01. Sobre o Novo Acordo Ortográfico, 

podemos afirmar: 

 (     ) O alfabeto passou a ter 26 letras. 

 (  ) Não existe mais acento diferencial nas 

palavras homógrafas. 

 (    ) Paroxítonas com os ditongos abertos ói e éi 

perderam o acento. 

 (     ) A palavra “semiaberto” perdeu o hífen. 

 

Qual opção preenche corretamente as lacunas: 

 

A) V V V V 

B) F F F F 

C) V F F V 

F) F V F V 

 

02. Analise morfologicamente: 

 

Na frase: “O menino lia o livro concentrado na 

biblioteca.” 

(   ) O vocábulo “menino” é substantivo masculino. 

( ) O vocábulo “lia” é verbo no pretérito imperfeito 

do indicativo. 

( ) O vocábulo “concentrado”  é adjetivo na palavra 

biblioteca. 

(   ) O vocábulo “na” é a preposição EM + A 

 

Qual opção preenche corretamente as lacunas: 

A) V V V V 

B) F F F F 

C) V F F V 

D) V V F V 

 

03. A figura semântica existente na frase 

abaixo é:  

 

    “Tinhas a alma de sonhos povoada.” (Olavo 

Bilac) 

A) Comparação 

B) Metáfora 

C) Catacrese 

D) Sinestesia 

 

04. Para pontuar corretamente o diálogo 

abaixo deveremos usar sequencialmente: 

- Você vai estudar 

- Sim vou estudar 

- Depois você vai sair 

- Não vou ficar em casa 

  

A) Ponto de interrogação – vírgula – ponto final – 

ponto de interrogação – vírgula – ponto final. 

B) Ponto de interrogação – vírgula – ponto final – 

ponto de interrogação – ponto final – ponto final. 

C) Ponto final – vírgula – ponto final – ponto de 

interrogação – vírgula – ponto final. 

D) Ponto de interrogação – vírgula – ponto final – 

ponto final – vírgula – ponto final. 

 

05. Antônio tem um total de 700 laranjas. 
Distribuiu para seus vizinhos 2% destas 
laranjas, que corresponde a: 

a) 11 laranjas 
b) 12 laranjas 
c) 13 laranjas 
d) 14 laranjas 

 
06. Pedro tem uma poupança de R$ 7.000,00 e 
economiza R$ 1.187,50, por mês, para 
conseguir comprar o carro de seus sonhos. 
Considerando que o carro que Pedro deseja 
comprar custa R$ 45.000,00. Em quantos 
meses Pedro reunirá o montante necessário 
para efetuar a compra? 
 
a) 32 meses 
b) 35 meses 
c) 30 meses 
d) 36 meses 
 
07. A condição de existência de um triângulo 
diz que o maior lado de um triângulo está 
compreendido entre a soma e a diferença dos 
dois menores. Caso isto não aconteça, não é 
possível formar um triângulo e teremos uma 
linha poligonal aberta. Com base nisso, sendo 
as medidas de lados 𝒂 = 𝟏𝟎 cm, 𝒃 = 𝟒 cm e 𝒄 =
𝟐 cm, assinale a alternativa correta: 
 

a) Não é possível formar um triângulo com os 
lados dados. É como se faltasse ainda 
“completar” um segmento para terminar a 
construção da figura. 

b) É possível formar um triângulo com os 
lados dados, pois todos os segmentos de 
retas se encontraram e formaram a figura. 

c) É possível formar um triângulo com os 
lados dados e sua área é igual a 15 cm². 

d) Não é possível formar um triângulo com os 
lados dados. O mesmo ocorre quando os 
lados são 𝑎 = 3 cm, 𝑏 = 4 cm e 𝑐 = 5 cm. 

 
08. Carlos comprou uma peça para seu carro e 
pagou R$ 2.540,00. Recebeu um desconto de 
R$ 1.143,00. Podemos afirmar que o desconto 
foi de: 
 

a) 38% 
b) 40% 
c) 43% 
d) 45% 



 
09. IDMS (Índice de Desenvolvimento Municipal 
Sustentável),é uma ferramenta para a aplicação 
do conceito de desenvolvimento municipal 
sustentável construído a partir de uma série de 
indicadores considerados fundamentais para 
diagnosticar o grau de desenvolvimento de um 
território.  
De acordo com o que está publicado no site 
oficial do Município de Novo Horizonte 
podemos afirmar que o índice geral do 
município é de: 
 

a) 0,458 
b) 0,581 
c) 0,658 
d) 0,759 

 
10. A atividade econômica, predominante no 
Oeste de Santa Catarina é: 
 

a) Têxtil; 
b) Eletro Metal-Mecânico; 
c) Agroindustrial; 
d) Tecnológico  

 
11. O Renascimento, O Barroco, O Rococó são 

movimentos característicos da idade: 

a) Idade Média; 

b) Idade Moderna; 

c) Idade Contemporânea; 

d) Idade Antiga. 

12. Qual das alternativas abaixo não é uma 

característica do Renascimento: 

a) Racionalismo; 

b) Experimentalismo; 

c) Antropocentrismo; 

d) Humanismo. 

13. ......................... conjunto das 

representações gráficas (desenhos e pinturas, 

principalmente) feitas pelos seres humanos 

pré-históricos nas rochas. Aponte a alternativa 

que preencha corretamente a lacuna. 

a) Arte Neolítica; 

b) Arte Rupestre; 

c) Arte Paleolítica; 

d) Arte Mesozoica. 

14. Sobre as artes visuais aponte a alternativa 

incorreta: 

a) O conceito de arte visual é muito amplo, 

envolvendo áreas como o teatro, dança, pinturas, 

colagens, gravuras, etc. 

b) As artes visuais são uma ferramenta 

importantíssima no âmbito da educação infantil, 

representando um estímulo essencial em várias 

etapas do desenvolvimento da criança.  

c) A arte visual está relacionada com a beleza 

estética e com a criatividade do ser humano, 

capaz de criar manifestações ou obras agradáveis 

aos olhos, portanto, o seu desenvolvimento na 

Educação Básica não é aconselhável. 

d) Artes visuais é a designação dada ao conjunto 

de artes que representam o mundo real ou 

imaginário e que tem a visão como principal forma 

de avaliação e apreensão 

15. Sobre o ensino da arte, assinale a 

alternativa incorreta: 

a) O ensino da arte, especialmente em suas 

expressões regionais, constituirá componente 

curricular obrigatório da educação básica; 

b) As artes visuais, a dança, a música e o teatro 

são as linguagens que constituirão o componente 

curricular do ensino da arte; 

c) É de matrícula facultativa na modalidade de 

ensino EJA (Educação de Jovens e Adultos); 

d) A música é parte integrante do componente 

curricular arte e seu ensino é obrigatório. 

16. De acordo com o artigo 27 da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, os 

conteúdos curriculares da educação básica 

observarão, ainda, as seguintes diretrizes: 

 I – a difusão de valores fundamentais ao interesse 

social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de 

respeito ao bem comum e à ordem democrática;  

II – consideração das condições de escolaridade 

dos alunos em cada estabelecimento;  

III – orientação para o trabalho;  

IV – promoção do desporto educacional e apoio às 

práticas desportivas não formais; 

Sobre as sentenças acima: 

a) Todas as sentenças estão corretas; 

b) Somente a sentença  I está correta; 

c) Somente a sentença IV está incorreta; 

d) Estão corretas as sentenças I, II, III. 



17. Analise as alternativas abaixo 

considerando a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional: 

Sobre o Ensino Fundamental é incorreta a 

alternativa: 

a) O ensino fundamental será presencial, 

sendo o ensino a distância utilizado como 

complementação da aprendizagem ou em 

situações emergenciais; 

b) O ensino fundamental regular será 

ministrado em língua portuguesa, 

assegurada às comunidades indígenas a 

utilização de suas línguas maternas e 

processos próprios de aprendizagem; 

c) É obrigatório aos sistemas de ensino 

desdobrar o ensino fundamental em ciclos; 

d) Os estabelecimentos que utilizam 

progressão regular por série podem adotar 

no ensino fundamental o regime de 

progressão continuada, sem prejuízo da 

avaliação do processo de ensino-

aprendizagem, observadas as normas do 

respectivo sistema de ensino 

 

18. Qual das alternativas abaixo é incorreta em 

relação aos temas transversais: 

a) Ética; 

b) Diálogo; 

c) Meio Ambiente; 

d) Transversalidade. 

19. O ensino de música nas aulas de arte, é 

importante para, exceto: 

a) Para aprender sobre os ritmos musicais; 

b) Para descobrir unicamente alunos com talentos 

para este fim; 

c) Para que os alunos conheçam a história da 

música; 

d) Para que os alunos saibam que cada povo tem 

sua manifestação musical. 

20. O ponto de partida para a elaboração do 

planejamento didático, pelo professor é: 

a) definir os objetivos que pretende alcançar; 

b) Selecionar o conteúdo a ser ensinado; 

c) Definir os critérios de avaliação; 

d) Identificar o perfil da turma. 

 

 
 


