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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO - SC 

PROCESSO SELETIVO - EDITAL Nº 03/2016 
Início 09 horas 

 

PROVA – ARTES 
 

1. O candidato está recebendo, juntamente com este caderno de prova, o cartão-resposta, único e 
insubstituível. Confira o seu nome. 

 
2. Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA ASSINATURA, A SUA 
PROVA SERÁ ANULADA. Não se esqueça de assinar a Lista de Presenças. 
 
3. Este caderno de prova contém 25 questões, todas com quatro alternativas. Para cada questão existe 
apenas UMA resposta certa. 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. Preencha totalmente o círculo como no exemplo. NÃO FAÇA UM X OU QUALQUER OUTRA 
MARCA. 

             Ex.      
    
4. O caderno de prova será devolvido ao fiscal, juntamente com o cartão-resposta. 

 
5. A tarefa do candidato consiste em analisar o conteúdo de cada questão e assinalar a resposta que julgar 
certa. A interpretação das questões, bem como das instruções, faz parte da prova. 

 
6. Durante a aplicação da prova NÃO serão fornecidas quaisquer informação acerca das questões 
apresentadas. Caso queira manifestar o seu inconformismo, o candidato deverá apresentá-lo em tempo 
hábil no Protocolo na Prefeitura Municipal de Bom Retiro. 
 
7. Preencha o cartão-resposta na mesma sequência das questões do caderno de prova (de n. 1 a n. 25). A 
resposta deve ser assinalada conforme instruções contidas no cartão-resposta. Na correção do Cartão 
Resposta, será atribuída nota 0 (zero) às questões não assinaladas ou que contiverem mais de uma alternativa 
marcada ou emenda ou rasura, ainda que legível. 
 
8. Na página de número 1, o candidato encontrará uma grade de respostas para anotar o seu gabarito. 
Recorte-a e leve-a consigo. 

 
9. A duração da prova é de três horas. A saída do candidato só será permitida depois de transcorrida uma 

hora do início da mesma. Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até 
que o último deles entregue sua prova, assinando termo respectivo. 
 
10. A prova e o gabarito serão divulgados no dia 04 de dezembro, após as 16 (dezesseis) horas, no sítio da 
Prefeitura Mun. de Bom Retiro www.bomretiro.sc.gov.br e na Prefeitura. O resultado NÃO será fornecido por 
telefone. 
OBS.: Candidatos com cabelos longos deverão deixar as orelhas totalmente descobertas durante a realização 

das provas. É proibido o uso de boné.   

 

. Recorte-o e leve-o consigo. . . . .  . . .  
FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO 

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 

             
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  

             
 
O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova estarão disponíveis no endereço 
eletrônico www.bomretiro.sc.gov.br no dia seguinte à aplicação da prova. 
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  LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 
▬ QUESTÃO 1 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

A concordância verbal está correta, EXCETO em: 

A) Tem havido dúvidas sobre a capacidade do sistema de saúde cubano 

B) Se aos jovens de hoje coubesse sonhar no ritmo das ficções projetadas em 

nossas telas, múltiplos e ágeis devaneios se processariam. 

C) Fazem dez anos que não o vejo. 

D) Não seriam ainda sete horas, e já havia muitas pessoas que aguardavam o 

início do expediente. 

 

 

▬ QUESTÃO 2 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas da frase abaixo: 

“Nesse campo ___________ muitas teorias, algumas __________ apresentadas 

do que outras, mas não perfeitas”. 

A) existe / mais bem. 

B) existem / melhores. 

C) existem / mais bem. 

D) existe / melhor. 

 

 

▬ QUESTÃO 3 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Não há erro de regência em: 

A) Que horas você telefonou? 

B) Essa será a conclusão que o presidente chegará. 

C) Preferia brincar a trabalhar. 

D) Os tolos admiram e obedecem os velhacos. 

 

 

▬ QUESTÃO 4 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Assinale a alternativa que apresenta o uso correto do pronome de tratamento na 

frase “S.S. visitou vários países” inclusive ao Brasil, o pronome de tratamento 

refere-se: 

A) Ao Prefeito. 

B) A um rei. 

C) A um príncipe. 

D)  Ao papa. 
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MATEMÁTICA 
 

 

▬ QUESTÃO 5 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Pedro tinha R$ 880,00 e gastou 2/5 com empréstimos e a metade do que tinha com 

alimentação. Desse modo, o valor que sobrou para Pedro foi: 

A) R$ 352,00  

B) R$792,00  

C) R$88,00 

D) R$8,80 

 

 

▬ QUESTÃO 6 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

O valor à vista de um produto é R$ 230,00 e Ana o comprou por R$ 265,65, 

pagando juros sobre o valor à vista. Nessas circunstâncias, a taxa percentual 

de juros pagos por Ana é de:  

 A) 14,5%  

 B) 15,5%  

 C) 25,5%  

 D) 17,5% 

 

 

▬ QUESTÃO 7 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

 A professora passa novamente no concurso público e precisa contratar uma 

secretária do lar para realizar as tarefas de sua casa por um salário fixo de R$ 

880,00. No primeiro pagamento, ela pagou junto com o salário as horas extras que 

essa secretária tinha feito durante o mês. Sabendo que o valor das horas extras foi 

de 1/5 do salário dessa secretária, qual foi o valor total que ela recebeu?  

 A) R$ 1.056,00. 

 B) R$ 1.760,00. 

 C) R$ 704,00. 

 D) R$ 1.408,00. 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

 

▬ QUESTÃO 8 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

O município de Bom Retiro foi desmembrado dos municípios de: 

A) Urubici e Alfredo Wagner. 

B) Lages e Ituporanga. 

C) Lages e Palhoça. 

D) Urubici e Santo Amaro da Imperatriz. 
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▬ QUESTÃO 9 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará 

sujeito ao estágio probatório por período de três anos, durante o qual sua aptidão e 

capacidade serão objeto de avaliação periódica para o desempenho do cargo, 

especialmente, sobre os itens abaixo analise qual alternativa está CORRETA:  

A) Assiduidade; iniciativa; produtividade e responsabilidade. 
B) Assiduidade; disciplina; iniciativa; produtividade; responsabilidade. 
C) Pontualidade; disciplina; capacidade de iniciativa e produtividade. 

D) Assiduidade; pontualidade; disciplina; capacidade de iniciativa e, produtividade. 

 

 

 

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

A população do estado de Santa Catarina segue um padrão de distribuição semelhante 

ao da maioria dos estados brasileiros, de concentração dos habitantes na capital e em 

algumas poucas cidades. Dentre as cidades mencionadas a seguir, as três mais 

populosas, além de Florianópolis, são: 

A) Joinville, Blumenau e São José. 

B) Joinville, Blumenau e Chapecó. 

C) Joinville, Chapecó e Criciúma.  

D) Joinville, São José e Criciúma. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

A arte é importante na escola, principalmente porque é importante fora dela. A arte 

esteve predominantemente comprometida com o projeto de difusão e propaganda 

do cristianismo europeu. É possível afirmar que essencialmente a função da Arte 

perpassa pela: 

A) cognição e contextualização. 

B) comunicação e expressão. 

B) informação e cognição. 

D) comunicação e decoração. 

 

  

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para o ensino de Arte, 

sobre os critérios de avaliação, é incorreto afirmar que: 

A) a avaliação pode diagnosticar o nível de conhecimento artístico e estético dos 

alunos, nesse caso costuma ser prévia a uma atividade;  

B) a avaliação deve ser realizada somente ao término de um conjunto de atividades 

que compõem uma unidade didática para analisar como a aprendizagem ocorreu. 
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C) avaliação pode ser realizada durante a própria situação de aprendizagem, 

quando o professor identifica como o aluno interage com os conteúdos e 

transforma seus conhecimentos;  

D) a avaliação pode ser realizada ao término de um conjunto de atividades que 

compõem uma unidade didática para analisar como a aprendizagem ocorreu. 

 

  

 

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Pertence a ela uma série de obras em que figuram aranhas gigantescas, nas quais 

a artista propõe uma concepção radical da escultura como arquitetura, com raízes 

barrocas em suas características. O nome da artista comentada no trecho acima é: 

A) Tarsila do Amaral. 

B) Tomie Ohtake Mabe. 

C) Louise Bourgeouis. 

D) Iole de Saint Phalle. 

 

 

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

No processo de ensino aprendizagem, o professor deve considerar a dança como: 

A) indispensável nas aulas de música, sobretudo quando se estudam as 

manifestações populares. 

B) forma de integração e expressão individual e coletiva, possuidora de uma 

linguagem própria. 

C) aprendizado de habilidades musicais que envolvem ritmo e graça nos 

movimentos. 

D) única forma de entrosamento social dos alunos pela prática de danças coletivas. 

  

 

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

A música é dividida em três elementos básicos, que são: 

A) melodia, ritmo e timbre. 

B) altura, grave e agudo. 

C) melodia, ritmo e harmonia. 

D) timbre, ritmo e sonoridade. 

 

 

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

O artigo 3º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96, 

assegura que o ensino deve ser ministrado com base nos seguintes princípios, 

EXCETO, 

A) igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 

B) valorização do profissional da educação escolar. 

C) garantia de padrão de qualidade. 

D) coexistência apenas de instituições públicas de ensino. 
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▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Fazem parte do Folclore brasileiro, as seguintes festa populares: 

A) Natal e Cavalhadas. 

B) Festa do Divino e Carnaval. 

C) Tourada e Folia de Reis. 

D) Tomatina e Carnaval. 

 

 

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Não corresponde ao universo das Artes Plásticas ou Visuais: 

A) Escultura. 

B) Pintura. 

C) Paisagismo. 

D) Coreografia.  

 

 

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Assim como você gosta de rabiscar um caderno, os habitantes do Brasil pré-

histórico também tinham lá suas obras de arte. As pinturas feitas pelos homens 

pré-históricos nas paredes das cavernas, que representavam o cotidiano e crenças 

dos mesmos são denominadas pelos estudiosos de arte como: 

A) Pinturas rupestres. 

B) Pinturas medievais. 

C) Pinturas rústicas.  

D) Pinturas campestres. 

 

 

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

De acordo com o artigo 21 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional a 

educação básica é formada: 

A) somente pela educação infantil e ensino fundamental. 

B) pela educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e 

ensino médio e educação superior. 

C) pela educação infantil, ensino fundamental e educação superior. 

D) pelo ensino fundamental e ensino médio. 

 

ATUALIDADES 
 

 

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
O atual presidente do Senado Federal é: 
A) Renan Calheiros; 
B) Rodrigo Maia; 
C) Eduardo Cunha; 
D) Michel Temer. 
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▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Assinale a alternativa que apresenta o nome do atual governador do Estado de 
Santa Catarina: 
A) Esperidião Amin Helou Filho 
B) João Raimundo Colombo 
C) Álvaro Dias 
D) Luiz Henrique da Silveira 

 
 

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Democracia é um sistema político em que os cidadãos elegem os seus dirigentes 
por meio de eleições periódicas. Assinale a alternativa que apresenta o nome de 
um político brasileiro que NÃO foi eleito para o cargo de Presidente do Brasil: 
A) José Sarney. 
B) Tancredo Neves. 
C) Ulysses Guimarães. 
D) Fernando Collor de Mello. 
 
 
▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Jurista brasileiro que ganhou projeção nacional por sua atuação na Operação Lava 
Jato. 
A) Joaquim Barbosa 
B) Eduardo Cunha 
C) Gilmar Mendes 
D) Sergio Moro 

 
 

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 241/16, um tema que vem repercutindo 
muito no país, a sociedade está dividida entre os que são a favor e os que se 
manifestam contrários à Proposta, com argumentos convincentes de ambos os 
lados. A PEC polêmica trata:  
A)  instituir um novo regime fiscal para o país. 
B) da idade mínima de aposentadoria de juízes. 
C) novas regras para aposentadoria. 
D) do combate a corrupção no país. 
 


