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Prefeitura de Iporã do Oeste 

Estado de Santa Catarina 

Edital de Processo Seletivo nº 008/2018 

 

 

 

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. Nessa proposta é observável que o estudante tem um papel central na educação, sendo uma prática 

pedagógica antiautoritária, um caráter inovador para uma tendência pedagógica liberal: 

A) Tendência não-diretiva. 

B) Escola nova diretiva. 

C) Escola tecnicista. 

D) Histórico-crítica.  

 

02. A educação estética deverá se preocupar com uma abordagem que: 

A) Prepara o indivíduo não só para as artes em geral, mas para a apreciação estética pelo apuro da 

percepção de outros eventos. 

B) Contextualiza o real sempre como a forma de arte e a expressão plena da natureza, sendo as 

artes humanas produtos da mimese humana.  

C) Organiza o pensamento da criança diante da diversidade de conteúdos do real, sabendo a 

importância subjetiva de todas as informações e como elas são relativas ao observador. 

D) Remete ao olhar preocupado com informações práticas e objetivas, que esclarecem e oferecem 

temas para discussões pertinentes.  

 

03. O ensino da arte constitui pela atual Lei de Diretrizes e Bases da educação nacional componente 

curricular obrigatório. As linguagens que constituem o currículo de artes são: 

A) As artes visuais, o cinema, o teatro, a dança e a música. 

B) As artes visuais, a dança, a música e o teatro. 

C) As artes visuais, a literatura, a poesia, a dança e a música. 

D) As artes visuais, a dança, a música, o cinema, o teatro e a arquitetura.  

 

04. A música possui elementos formais que são características próprias que lhe dá forma, sendo esses 

elementos percebidos pelos ouvidos. Entre os elementos formadores do som, o timbre corresponde a: 

A) Os sons simultâneos e acompanhamentos.  

B) Sua força ou suavidade, ou seja, intensidade. 

C) Sua forma aguda ou grave.  

D) As fontes sonoras e os instrumentos.  
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05. A estrutura da comédia teatral aos moldes gregos pode ser mais bem descrita na alternativa: 

A) A comédia tratava dos homens comuns como personagens, fazendo alusões à situações comuns 

e sátiras com personagens inspiradas em situações reais.  

B) Era o gênero que dizia dos paradoxos e conflitos da alma humana através da representação 

simbólica dos deuses e suas situações paradigmáticas e complexas.  

C) Através de passagens históricas comuns a rotina grega, cuja função era satirizar e romper com a 

tradição, desenvolvendo uma perspectiva crítica através do escárnio. 

D) Era criar situações complexas com personagens aristocráticos, mas que seriam julgados por um 

grupo aleatório de pessoas comuns escolhidas na própria plateia.  

 

06. Constantin Stanislavski aliando sua experiência como ator e diretor, desenvolveu um sistema de 

preparação do ator. Para ele, o ator precisava ter um papel ativo no estudo do texto e chamava essa 

postura de Análise ativa, cuja função era analisar o material na prática. Outra ação necessária ao ator 

era encontrar as entrelinhas não explicitas no texto dramático, isso leva o nome de: 

A) Subtexto. 

B) Complemento. 

C) Comportamento.  

D) Base auxiliar.  

 

07. As danças folclóricas podem ser acompanhadas do canto e de arranjos musicais complexos, assim 

como há danças folclóricas dramáticas e não-dramáticas. Nesse sentido, no folclore brasileiro há certas 

danças que se enquadram no tipo de dança dramática, por exemplo: 

A) O frevo. 

B) O maracatu. 

C) A catira.  

D) Bumba-meu-boi. 

 

08. O maneirismo, em contradição ao projeto artístico fundado pelo classicismo resgatado na 

Renascença, traçou um contraponto à perspectiva: 

A) De promover arte nos meios aristocráticos, sem abarcar os conteúdos universais, sendo que o 

maneirismo propõe isso através do choque e da profundidade de suas temáticas realistas.  

B) Racionalista do período, por conta da obsessão por ordem e regras de proporção do classicismo, 

onde as obras maneiristas eram excêntricas, não convencionais e contraditórias. 
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C) Formalista, que transformou a expressão e fruição artística em padrões de linguagem artística, 

fundamentado em um todo de símbolos restritos à cultura do período, sem comunicação com 

contextos externos.  

D) Restritiva do sistema de representações classicista, adotando uma linguagem de resgate de 

símbolos e temáticas diversas e profanas, contrária às práticas comuns ao período.  

 

09. A segunda fase do modernismo brasileiro é demarcada, em linhas gerais, por um evidente interesse: 

A) Pela urbanização e pelo progresso das grandes cidades. 

B) Por temáticas nacionais e regionalistas.  

C) No rompimento com todos os paradigmas tradicionais. 

D) Na linguagem popular e na individualidade do artista. 

 

10. O pensamento lógico passa a ser estabelecido neste momento, onde certas funções cognitivas 

ganham espaço, como a compreensão da transitividade, da classificação e da reversibilidade das coisas. 

Tal estágio é o: 

A) Sensório-motor. 

B) Pré-operatório. 

C) Operatório concreto. 

D) Operatório formal.  

 

11. Leia as afirmações a seguir acerca do estilo artístico do Fauvismo: 

 I - Baixa – ou ausência – de gradação entre os matizes de cores; 

 II - As formas são simples e os volumes são dados pelas cores em sua forma maciça; 

 III - Grande realismo na escola de cores e valores das mesmas; 

 IV - Experimentação através de pinceladas largas, definitivas e carregadas de gestualidade.  

Assinale a alternativa que apresente as afirmações corretas: 

A) I, II e III. 

B) II e IV. 

C) I, III e IV. 

D) I, II e IV. 

 

12. O proscênio é um elemento tradicional do espaço cênico, comuns desde o período antigo do teatro 

grego até seu formato atual desenvolvido nos teatros elisabetanos, onde representa a parte do palco: 

A) Que avança à frente do cenário, junto à ribalta, logo na boca do palco. 

B) Que serve de recuo aos artistas, sem precisar ir aos bastidores de fato. 
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C) Funciona como espaço para diversas utilidades, desde orquestras até corais de 

acompanhamento das cenas.  

D) Atrás do cenário, onde haverão as trocas durantes os atos e as cenas, servindo de galeria de apoio 

ao que está sendo encenado.  

 

Questões de Língua Portuguesa 
 

13. Analise o trecho abaixo. 

“Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul, é muito conhecida por suas tradições.” 

De acordo com as regras de pontuação, as vírgulas que isolam a expressão destacada no trecho são de 

uso: 

A) Obrigatório, para isolar um elemento de valor meramente explicativo. 

B) Obrigatório, para isolar um adjunto adverbial antecipado. 

C) Facultativo, podendo ser substituídas por travessões. 

D) Facultativo, para isolar um aposto explicativo. 

 

14. Segundo o dicionário brasileiro da Língua Portuguesa, ilícito significa algo que é contrário às leis 

e/ou à moral, podendo ser, tal sentido, compreendido por seu sinônimo: 

A) Perigoso. 

B) Moral. 

C) Nefas. 

D) Lícito. 

 

15. A oração sublinhada no trecho abaixo é classificada sintaticamente como: 

“Não desanime, pois o ânimo é a alma do negócio.” 

A) Oração coordenada sindética explicativa. 

B) Oração coordenada sindética conclusiva. 

C) Oração subordinada adverbial final. 

D) Oração subordinada substantiva objetiva indireta. 

 

16. Complete a lacuna abaixo e assinale a alternativa que relaciona o item à resposta correta: 

“Não consigo entender o ______________ você está triste comigo!”  

A) Por que. 

B) Porque. 

C) Por quê. 
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D) Porquê. 

 

17. “As estrelas parecem brilhar.”. Acerca da análise sintática, é correto afirmar que o período é: 

A) Simples. Formado por uma locução verbal, onde o sujeito é simples, ou seja, “As estrelas”. 

B) Composto, formado por uma locução verbal “parecem brilhar”, logo, uma oração. 

C) Composto, formado por uma locução verbal “parecem brilhar”, logo, duas orações. 

D) Composto, pois contém verbos independentes. Sujeito do verbo “parecer” é oracional: 

“Brilharem as estrelas”. 

 

Questões de Conhecimentos Gerais 
 

18. “O presidente Michel Temer afirmou no dia 26 de julho de 2018, durante discurso na 10ª cúpula do 

grupo BRICS, que um acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia nunca esteve tão perto de ser 

fechado, e ressaltou a importância de um sistema de comércio internacional multilateral.”  

(Fonte: www.terra.com.br >acesso em 26 de julho de 2018) 

Assinale a alternativa incorreta, relacionada ao trecho acima: 

A) Índia e África do Sul pertencem ao BRICS. 

B) A 10ª cúpula do BRICS ocorreu na cidade de Johanesburgo. 

C) Um dos temas tratados na 10º cúpula do BRICS foi o estabelecimento da sede do Escritório 

Regional da Américas do Novo Banco de Desenvolvimento do BRICS, que terá sede em São Paulo 

e um escritório em Brasília. 

D) A Rússia teve sua participação suspensa na cúpula do BRICS, por motivos diplomáticos com a 

china. 

 

19. São cidades da Serra Catarinense: 

(__) Urupema; 

(__) São Joaquim; 

(__) Palhoça; 

(__) Imbituba. 

Assinale (V) para as afirmações verdadeiras e (F) para as falsas e em seguida marque a alternativa que 

apresenta a ordem correta de cima para baixo: 

A) V-F-V-F. 

B) F-V-V-F. 

C) V-V-F-F. 

D) V-V-V-F. 
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20. “O Tribunal de Contas da União (TCU) lançou na tarde do dia 26 de julho de 2018, uma plataforma 

digital com a relação de políticos que tiveram as contas julgadas irregulares nos últimos oito anos. A 

consulta aos 7.431 nomes já pode ser feita na internet para orientar a população, partidos, coligações, 

candidatos e o próprio Ministério Público a obter mais informações sobre os candidatos das próximas 

eleições.” 

(Fonte: istoe.com.br > acesso em 27 de julho de 2018) 

Sobre o Tribunal de Contas da União - TCU é correto afirmar: 

A) Conhecido também como Corte de Contas, o TCU não é órgão colegiado.  

B) O Tribunal de Contas da União (TCU) é um tribunal administrativo. Julga as contas de 

administradores públicos e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos federais, 

bem como as contas de qualquer pessoa que der causa a perda, extravio ou outra irregularidade 

de que resulte prejuízo ao erário. 

C) Tribunal de Contas da União (TCU) compõe-se de 22 ministros.  

D) Trata-se de órgão autônomo e dependente da União cuja missão principal é a de promover a 

defesa da ordem jurídica. 

 


