
1 
 

Município de São Miguel do Oeste 

Estado de Santa Catarina 

 Processo Seletivo nº 003/2018 

 

 

 

TIPO DE PROVA: 01  

CADERNO DE PROVA 

CARGO: Professor de Artes 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________

INSTRUÇÕES: 

 

 Deixe sobre a carteira apenas o documento de 

identificação e a caneta esferográfica de tinta preta 

ou azul, feita 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 

Resposta. 

 

VOCÊ DEVE: 

 

 Conferir no seu cartão resposta se o tipo de prova 

destacado, correspondente ao mesmo tipo de prova 

constante no caderno de prova que lhe foi entregue.  

 As provas de cada cargo serão identificadas pelos 

números 1, 2, 3 e 4 e é de responsabilidade do 

candidato a conferencia do tipo de prova constante 

no cartão resposta e no caderno de prova.  

 Segue demonstrado a forma correta de preencher o 

Cartão Resposta 

ATENÇÃO: 

 

 As marcações duplas, rasuradas ou marcadas 

diferente do modelo acima, ocasionará a anulação 

de questões.  

 É de responsabilidade do candidato o 

preenchimento dos dados do Cartão Resposta. 

 A prova terá duração de 02h30min, incluído neste 

horário, o tempo para o preenchimento do Cartão 

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 Resposta ao 

fiscal da sala e retire-se imediatamente do local de 

aplicação das provas.

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Se preferir, anote aqui suas respostas para posterior conferência: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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Questões de Conhecimento Específico 
 

01. Pensando na semiótica como uma ciência geral dos signos, sua relação com a cultura se dá: 

A) De forma relativa, já que tal relação impõe condições diversas por parte de quem interpreta os 

signos, mais do que a fonte cultural em si. 

B) Como um modo de compreender a expressão artística enquanto uma forma de linguagem com 

significados e estruturas próprias.  

C) De modo objetivo e direto, já que a linguagem cultural e artística é facilmente apreensível e 

interpretável.  

D) Por intermédio de outras formas de linguagem, além da necessidade em compreender a cultura 

enquanto um sistema simbólico humano formal.  

 

02. As artes paleocristãs têm suas origens diretas na expressão artística relacionada direta com a fé em 

Jesus Cristo e suas manifestações ocorriam especialmente por meio: 

A) Das pinturas nas catacumbas e nos mausoléus.  

B) Das primeiras basílicas romanas cristãs.  

C) Dos afrescos residenciais dos primeiros cristãos.  

D) Da produção escultórica do período.  

 

03. Como parte de um dos elementos da dança, a cinesfera (kinesfera) é um elemento relacionado ao 

movimento corporal do dançarino, sendo adequadamente explicado como: 

A) A delimitação real entre o corpo do dançarino e o espaço externo a ele que não pode ser 

alcançado enquanto não é feito nenhum tipo de movimento ou ação por parte do dançarino. 

B) A esfera orgânica produzida pelo corpo do bailarino em pleno movimento, onde serão traçados 

e determinados a cada movimento o limite real das possibilidades dos movimentos produzidos 

pelo dançarino.  

C) O limite natural do espaço pessoal do dançarino, sendo tanto determinado pelo entorno do 

próprio corpo, como o espaço, os objetos e os locais alcançados pelo corpo em movimento, sendo 

esse limite movimentado junto ao corpo do próprio bailarino.  

D) A função condicional para a possibilidade da dança, sendo a estrutura das possibilidades reais 

que o dançarino possui de forma acessível através do seu movimento, limitado por aspectos 

físicos próprios.  

 

04. O timbre é uma das propriedades físicas dos sons, responsável pela: 
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A) Propriedade que dá ao som sua força ou leveza, relacionado a força com que certas notas podem 

ser executadas.  

B) Qualidade do som, permitindo distinguir sua origem por meio de suas características sonoras 

próprias.  

C) Propriedade do som quanto a sua altura, ou seja, se sua onda sonora é grave, média ou aguda.  

D) Combinação de múltiplos sons simultaneamente executados. 

 

05. É incorreto afirmar que entre as principais características da literatura de cordel está:  

A) Sua linguagem informal e pautada na sua forma métrica, fundada na oralidade do idioma.  

B) O uso de temática diversificada, podendo discutir temas sociais junto à temas religiosos e 

folclóricos.  

C) Seu uso de múltiplas linguagens artísticas, desde as rimas e versos até o uso de folhetins feitos 

através de xilogravuras.  

D) Sua prática estruturada na capacidade do artista improvisar e elaborar rimas por meio desses 

repentes.  

 

06. A pintura modernista do futurismo é marcada pela sua influência mista do cubismo e do 

abstracionismo, sendo também muito valorizado e representado o dinamismo da realidade, pois: 

A) Suas obras buscavam exprimir o movimento e as formas plásticas dos objetivos em suas 

dinâmicas, registrando preferencialmente tais movimentos.  

B) É necessário registrar os aspectos passageiros da realidade, onde a transitoriedade do real se 

sobrepõe em múltiplos conjuntos de imagens e sentidos pelo artista.  

C) Na realidade não conseguimos perceber os limites físicos dos objetivos, mas sim suas 

possibilidades e limites contidos em suas potencialidades de movimento e dinamismo.  

D) Haverá uma escala do real e como os limites se comportam quando relacionados aos limites 

necessários de cada um dos objetos contidos nessa realidade.  

 

07. A velatura é uma técnica pictórica especifica, onde sua característica prática é definida pela: 

A) Funcionalidade obtida pelo uso dos tons claros e escuros, gerando uma cadência entre a luz e 

sombra.  

B) Prática constante do retoque por meio de aplicações de valores de cores opostas, gerando um 

contraste com a luz.  

C) Sobreposição de camadas de tinta transparente sob camadas anteriores já secas, criando um jogo 

complexo de tons.  
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D) Prática da alla prima, onde camadas de tinta são sobrepostas sem o estudo prévio com cada uma 

das camadas com a tinta ainda úmida.  

 

08. O romantismo enquanto modelo artístico-cultural se opunha aos modelos de arte:  

A) Clássica.  

B) Medieval.  

C) Moderna.  

D) Realista.  

 

09. Pensando no Atendimento Educacional Especializado – AEE como modalidade de ensino 

desenvolvida para o apoio às crianças com necessidades especiais. É correto afirmar que tal forma de 

atendimento tem uma função: 

A) Obrigatória e decisiva no desenvolvimento e capacitação do indivíduo portador de deficiências, 

que torna suas capacidades instrumentos qualificados para seu pleno desenvolvimento.  

B) Suplementar ou complementar a formação do aluno por meio da disponibilização de serviços, 

recursos e estratégias que minimizem as barreiras para seu pleno desenvolvimento.  

C) Secundária ao ensino regular, possibilitando o surgimento, através dos documentos oficiais da 

educação básica, de outras práticas de ensino eficientes.  

D) Multifuncional e condicionada as capacitações coletivas, sendo necessária a adaptação 

individual de cada aluno aos padrões e metas do ensino regular.  

 

10. A fruição artística, segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais de Artes, refere-se a: 

A) A apreciação significativa da arte e do universo ao redor da mesma, seja pelos seus elementos 

estéticos, seja pelos elementos subjetivos.  

B) O fazer artístico e ao conjunto de posturas relacionadas a tais produções.  

C)  A construção do conhecimento sobre a produção artística, por meio das experiências individuais 

subjetivas.  

D) O entendimento das múltiplas influências sociais, culturais, históricas e psicológicas sobre a 

produção artística do artista.  

 

Questões de Língua Portuguesa 
 

11. “Alcançou pela docilidade a estima de todos.”. Com base na oração, é correto afirmar que: 

A) Não há erro de regência verbal, pois o verbo alcançar, neste caso, é verbo transitivo indireto. 
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B) Não há erro de regência verbal, pois o verbo alcançar, neste caso, é verbo transitivo direto e 

indireto. 

C) A frase está incorreta, pois no sentido de “conseguir (coisa desejada ou pedida); obter” é 

incorreto empregar o verbo “alcançar”. 

D) Não há erro de regência verbal, pois na acepção de “conseguir o que se pretende” o verbo 

“alcançar” é verbo intransitivo. 

 

12. “Que bela homenagem ele fez a você”. Assinale o tempo e o modo verbal nos quais se encontra o verbo 

sublinhado. 

A) Pretérito perfeito do indicativo. 

B) Imperativo afirmativo. 

C) Presente do subjuntivo. 

D) Pretérito imperfeito do indicativo. 

 

13. Sobre os pronomes de tratamento, analise algumas regras: 

I - Os pronomes de tratamento são pronomes que se referem à 2.ª pessoa do discurso. Entretanto, 

exigem a concordância verbal na 3.ª pessoa. Ademais, devem também ficar na 3.ª pessoa todos os 

elementos que a tais pronomes se refiram; 

II - Tais fórmulas de tratamento só são consideradas pronomes de tratamento quando vêm 

antecedidas de “Sua” ou “Vossa”. Desprovidas de tais partículas, tornam-se, no mais das vezes, meros 

“substantivos femininos” ou “adjetivos”; 

III - Emprega-se “Sua” quando nos referimos à pessoa. Por outro lado, empregamos “Vossa” quando 

nos dirigimos à pessoa. 

Dos itens acima: 

A) Apenas o item I está correto. 

B) Apenas os itens I e II estão corretos. 

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 

14. Os pronomes de tratamento “Vossa Magnificência, Vossas Magnificências” são empregados para: 

A) Reis e rainhas. 

B) Cardeais. 

C) Reitores. 

D) Juízes. 
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15. “O fato que foi revelado nas investigações foi decisivo, para a elucidação do crime.”. Com base na frase, 

é correto afirmar que: 

A) Nela não há erros de pontuação. 

B) Há um erro de pontuação, pois, neste caso, não se separa por vírgula o nome do seu 

complemento. 

C) Há um erro de pontuação, pois, neste caso, não se deve empregar a vírgula entre o sujeito e o 

seu verbo quando juntos, ainda que um preceda ao outro. 

D) Há um erro de pontuação, pois, neste caso, não se separa o nome do(s) seu(s) adjunto(s). 

 

Questões de Conhecimentos Gerais 
 

16. De acordo com a Lei Orgânica de São Miguel do Oeste - SC, ao Município é vedado: 

I - Criar distinções entre brasileiros; 

II - Recusar fé aos documentos públicos; 

III - Outorgar isenções e anistias fiscais, ou permitir a remissão de dívidas, sem interesse público 

justificado, sob pena de nulidade do ato. 

Dos itens acima: 

A) Apenas o item I está correto. 

B) Apenas os itens I e II estão corretos. 

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 

17. Segundo a Lei nº 9.394/96, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios, exceto: 

A) Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. 

B) Insolência à liberdade e indiferença à tolerância. 

C) Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 

D) Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. 

 

18. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como: 

A) Independência do Brasil.  

B) Dia Nacional da Consciência Negra.  

C) Proclamação da República. 

D) Dia Nacional do Índio.  
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19. De acordo com a Lei no 10.639/03, nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e 

particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre: 

A) Inglês e Literatura.  

B) Artes e Astrologia.  

C) Geografia e Educação Física.  

D) História e Cultura Afro-Brasileira. 

 

20. Responda (V) verdadeiro ou (F) falso e, em seguida, assinale a alternativa que contém a ordem 

correta das respostas, de cima para baixo. De acordo com a Lei nº 9.394/96, os sistemas municipais de 

ensino compreendem: 

(__) - As instituições do ensino fundamental, médio e de educação infantil mantidas pelo Poder Público 

municipal; 

(__) - As instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada; 

(__) - Os órgãos e entidades nacionais de educação. 

A) F-F-V. 

B) V-F-F. 

C) V-V-F. 

D) V-F-V.  

 

 


