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Município de Mondaí 

Estado de Santa Catarina 

Edital de Processo Seletivo nº 001/2018 

 

 

 

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. Não corresponde a uma variação do Bumba-meu-boi: 

A) Boi-de-reis. 

B) Boi calumba. 

C) Boi surubi. 

D) Boi Mumbai. 

 

02. É incorreto afirmar sobre o Renascimento: 

A) Os artistas voltam a estudar o corpo humano. 

B) Os artistas procuram perfeição e harmonia das formas. 

C) Busca inspiração nos Greco-Romanos. 

D) Salvador Dali é o precursor.  

 

03. Não é o título de uma obra de Mozart:  

A) Carnaval Romano. 

B) Serenata nº 13. 

C) A flauta mágica. 

D) As bodas de Fígaro. 

 

04. Corrida de cavaleiros organizados em duas fileiras, identificadas pelas cores azul e encarnado. 

Realizam várias "manobras", como a das argolinhas, a das canas, a do abraço, etc. Falamos de:  

A) Reizado. 

B) Cavalhada. 

C) Congada. 

D) Pontada.  

 

05. Assinale a alternativa que apresenta os compositores por ordem de seus nascimentos: 

A) J. S. Bach – Mozart – Vivaldi. 

B) Mozart – Vivaldi - J. S. Bach. 

C) Vivaldi - J. S. Bach – Mozart. 

D) Mozart – J. S. Bach – Vivadi. 

 

06. É o expoente máximo da pintura romântica: 

A) Delacroix. 
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B) Monet. 

C) Picasso. 

D) Giotto. 

 

07. Em relação ao Romantismo: 

I - Há a valorização do exótico, do pitoresco, do fantástico e do aventuroso; 

II - Alto relevo, liberdade de composição, exuberância de cor vermelho, contraste de luz e sombra, 

pinceladas livres. 

Sobre os itens acima: 

A) Apenas o item I está correto. 

B) Apenas o item II está correto. 

C) Ambos estão corretos. 

D) Ambos estão incorretos. 

 

08. Analise o trecho a seguir e assinale a alternativa que completa respectivamente as lacunas: 

“O Teatro ____________________ teve dificuldades para se impor na _____________________ por causa da tradição 

poética de Shakespeare e do Teatro Elizabetano, além da ação da ___________________.” 

A) Realista – Inglaterra – Censura. 

B) Romântico – Escócia – Igreja. 

C) Naturalista – Irlanda – Natureza. 

D) Naturalista – França – População. 

 

09. Surgiu como contrapondo a ideia do romantismo: 

A) Realismo. 

B) Arte Gótica. 

C) Barroco. 

D) Neoclassicismo. 

 

10. Não é uma das características do Naturalismo no Teatro: 

A) Descrição minuciosa da natureza. 

B) Descrição minuciosa de aspectos agradáveis da vida. 

C) Tendência determinista. 

D) Representação objetiva da natureza. 
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11. Leia com atenção: 

I - Desenvolvendo pesquisas sobre três ideias (fazer, ler imagens e estudar a história da arte), Ana 

Mae Barbosa cria a proposta triangular, que inova ao colocar obras como referência para os alunos; 

II - A LDB passa a considerar a Arte como disciplina obrigatória da Educação Básica; 

III - As experimentações que marcam a sociedade, como o movimento da bossa nova, influenciam o 

ensino de Arte nas escolas de todo o país. 

A ordem cronológica dos eventos acima é: 

A) II – I – III. 

B) II – III – I. 

C) III – I – II. 

D) I – II – III.  

 

12. “Se prestarmos atenção a um desenho, veremos que nele há pontos, linhas e cores. As formas em artes 

visuais são constituídas por pontos, linhas, planos, cores, que chamamos de elementos da linguagem visual. 

Ao combiná-los entre si, podemos criar imagens.” 

Sobre o trecho acima podemos afirmar: 

A) Está completamente correto. 

B) Está completamente incorreto. 

C) Apenas a primeira frase está correta. 

D) Apenas a primeira frase está incorreta. 

 
 

Questões de Língua Portuguesa 
 

13. Não deveria ser acentuada a seguinte palavra: 

A) Cômodo. 

B) Asteróide. 

C) Também. 

D) Sifá. 

 

14. Sobre o imperativo, é incorreto afirmar: 

A) Expressa ordem, conselho, convite, súplica, pedido. 

B) Fala-se diretamente a um interlocutor. 

C) Habitualmente são usadas apenas as pessoas que indicam os ouvintes. 

D) É um tempo verbal e não um modo verbal.   
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15. Para separar termos da mesma função (termos coordenados) usa-se: 

A) Vírgula. 

B) Reticências. 

C) Travessão. 

D) Aspas. 

 

16. Está incorreto quanto à concordância: 

A) Ela tem irmão e primo pequeno. 

B) As nossas meninas são mais felizes. 

C) O aluno resolveu mesmos os problemas. 

D) É necessária muita paciência. 

   

17. Não corresponde a sinônimos: 

A) Fulgurante – Brilhante. 

B) Ventura – Felicidade. 

C) Fugaz – Odor. 

D) Ansioso – Aflito.  

 

Questões de Conhecimentos Gerais 
 

18. Corresponde ao período da história brasileira em que a extração e comercialização de látex para 

produção da borracha foram atividades basilares da economia: 

A) Ciclo da Saraiva.  

B) Revolução Látex.  

C) Revolução Amazônica.  

D) Ciclo da Borracha.  

 

19. Em 1889 houve a Proclamação da República, banimento da Família Imperial e formação de um 

Governo Provisório chefiado por: 

A) Floriano Peixoto.  

B) Deodoro da Fonseca.  

C) Prudente de Morais.  

D) Campos Sales.  
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20. Leia com atenção: 

I - É formada por 7 (sete) Unidades de Federação; 

II - Os planaltos da região são formados principalmente pelos Planaltos das Guianas, onde sua 

origem está nos escudos cristalinos e se estende até a divisa do Brasil com a Venezuela e as Guianas; 

III - Também é nessa região que se pode encontrar o ponto mais alto do país, o Pico da Neblina.  

Os itens acima fazem referência a seguinte Região Brasileira:  

A) Região Nordeste.  

B) Região Centro-oeste.  

C) Região Norte.  

D) Região Sudeste.  

 


