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Estado de Santa Catarina 

Prefeitura de São José do Cedro 
Edital de Processo Seletivo nº 002/2019 

___________________________________________________________________ 

 

Caderno de Prova para o cargo de  

PROFESSOR DE ARTES 
 

TIPO DE PROVA: 01 
 

Leia atentamente as instruções abaixo: 

 

 Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou 

azul, feita de material transparente. 

 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.  

 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. 

 Preencha o Cartão Resposta, com as informações solicitadas. 

 Para cada questão existe apenas uma resposta certa. 

 A resposta certa deve ser marcada no Cartão Resposta. 

 Segue demonstrado a forma correta de preencher o Cartão de Resposta: 

 As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação da 

questão.  

 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 após 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. 

 Não é permitido o uso do banheiro após entregar seu Cartão Resposta. 

 

BOA PROVA! 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rascunho do gabarito: 

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 Especifico 
 

01. A semana nacional de prevenção da gravidez na adolescência, instituída pela Lei n° n° 8.069/90 

deverá ser realizada nas seguintes condições: 

A) Bimestralmente, com início coincidindo com o dia internacional da mulher no dia 8 de março. 

B) Anualmente na semana que incluir o dia 1º de fevereiro.  

C) Semestralmente, a começar pela semana anterior ao carnaval. 

D) Anualmente no mês de julho, antes das férias escolares. 

 

02. Segundo a Lei n° 9.394/96, os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do 

ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes 

princípios: 

I. Participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola; 

II. Participação dos docentes na escolha da promoção para os cargos de coordenador, dos níveis 

fundamental e médio; 

III. Participação de todos os segmentos escolares na atribuição anual do destino das verbas excedentes 

do caixa escolar; 

IV. Participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e III estão corretos. 

B) Apenas os itens I e IV estão corretos. 

C) Apenas os itens I, II e IV estão corretos. 

D) Apenas os itens II, III e IV estão corretos. 

 

03. A teoria do aprendizado de Emília Ferreiro descreve algumas hipóteses do processo de alfabetização 

infantil. A hipótese definida como silábica-alfabética se refere: 

A) A criança passa a compreender que a escrita representa o som da fala, a fazer uma leitura termo 

a termo e não mais global, consegue combinar vogais e consoantes numa mesma palavra na 

tentativa de combinar sons, mas sua escrita ainda não é socializável. 

B) Nessa etapa que a criança passa pelo realismo nominal, supõe que a escrita representa o nome 

dos objetos, que as coisas grandes devem ter nomes grandes e as coisas pequenas devem ter 

nomes pequenos. 

C) A criança já supõe que a escrita representa a fala e tenta fonetizar a escrita dando valor sonoro 

às letras compreendendo que as diferenças na representação escrita estão relacionadas com o 

som das palavras. 

D) Caracteriza uma palavra como apenas a letra inicial e tem uma leitura global e individual do que 

escreve, ou seja, somente ela sabe o que quis escrever. 

 

04. Paulo Freire defende que para efetivar uma educação que desenvolva a criticidade dos alunos, 

rompendo com a ideia de que o professor é detentor do conhecimento, e o aluno simples depositário de 

conteúdos é preciso promover uma educação segundo os seguintes princípios, exceto: 

A) Considerar que o sujeito da criação cultural não é individual, mas coletivo. 

B) Valorizar a cultura particular de cada aluno é uma das chaves para o processo de 

conscientização. 
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C) O termo educação bancária se refere aos conteúdos armazenados pela cultura escolar nas quais 

se depositam os saberes humanos. 

D) O profissional de educação deve levar os alunos a conhecer conteúdos, mas não como verdade 

absoluta. 

 

05. Segundo a Constituição Federal de 1988, o ensino fundamental regular será ministrado em língua 

portuguesa, mas deve assegurar também o seguinte termo: 

A) Que as comunidades indígenas também possam utilizar suas línguas maternas e processos 

próprios de aprendizagem. 

B) Que as comunidades imigrantes tradicionais possam ensinar conteúdos próprios no seu idioma 

original. 

C) Que comunidades estrangeiras possam se orientar por uma proposta curricular distinta da 

definida pelos currículos brasileiros. 

D) Que as comunidades indígenas, estrangeiras, entre outras, se adaptem ao currículo e idioma 

nacional na passagem para ensino médio. 

 

06. Um dos estilos artísticos da idade média foi o Gótico, que trouxe inovações em relação às tendências 

artísticas dominantes. Nas representações escultóricas, por exemplo, pode identificar como mudanças: 

A) Desvinculou da relação com a religião, o que explica a representação de elementos pagãos na 

escultura gótica. 

B) O uso do mármore foi sua marca principal, no qual retratava a idealização do corpo humano, com 

grande riqueza de detalhes. 

C) Buscava-se marcar as expressões e sentimentos humanos nas obras, criando efeitos de 

movimento e do olhar. 

D) Minimizou a tentativa de representar a realidade e criou novas percepções estéticas. 

 

07. A arte conhecida como românica, desenvolveu-se na Europa medieval, entre os séculos XI e XIII. 

Sobre este estilo artístico, é incorreto afirmar: 

A) A pintura foi marcada por temas bíblicos, que frequentemente adornavam as paredes das igrejas. 

B) Para transmitir os sentimentos religiosos, as figuras nem sempre eram produzidas nas 

proporções certas, técnica chamada deformação. 

C) Na arquitetura ficou conhecida pela horizontalidade, suas construções não eram muito altas, as 

vezes com a utilização de abóbodas. 

D) As pinturas se restringiam a pequenos quadros, dispensando o uso de afrescos ou a intensidade 

de cores primárias. 

 

08. São características da arte concretista: 

I. Baseiam-se no rigor geométrico, na matemática, que estrutura ritmos e relações; 

II. As cores tem importância secundária, o que explica a grande quantidade de obras monocromáticas; 

III. Elimina-se o gesto, o sinal da mão, os desenhos são precisos, feito com régua e compasso; 

IV. Teve grande impulso pela sua difusão na Semana de Arte moderna em 1922. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e III estão corretos. 

B) Apenas os itens I e IV estão corretos. 

C) Apenas os itens I, II e IV estão corretos. 
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D) Apenas os itens II, III e IV estão corretos. 

 

09. No Brasil, em meados do século XIX, artistas buscavam retratar o cotidiano da colônia de forma 

romântica ao idealizar a figura do indígena e ressaltar o nacionalismo e as paisagens naturais, pintaram 

retratos da família real e imagens dos indígenas. Estes artistas se referem a qual grupo e qual estilo 

artístico? 

A) A missão francesa, que eram formados no estilo neoclássico. 

B) Aos Jesuítas portugueses, que fundaram o barroco. 

C) Os renascentistas italianos, que criaram a arte romântica. 

D) Os naturalistas alemães, formados na tradição positivista. 

 

10. A arte expressionista de Anita Mafaltti foi um marco no modernismo brasileiro. São exemplos de 

suas obras expressionistas, exceto: 

A) A Estudante Russa. 

B) O Homem Amarelo. 

C) Os operários. 

D) A Mulher de Cabelo Verde. 

 

11. A partir da Semana de Arte moderna, no que se refere ao ensino de arte, duas são as tendências que 

se tornam mais relevantes e se contrapõem passando a valorizar a expressão infantil, são elas: 

A) A valorização do desenho como técnica voltada para o trabalho e uma forte identificação com o 

estudo do desenho geométrico. 

B) O incentivo a liberdade de expressão artística e a desvalorização da reprodução da realidade. 

C) O ensino de técnicas específicas para cada idade, e a reprodução estética como padrão de 

qualidade. 

D) O surgimento da proposta triangular e o não diretivismo para a realização das atividades 

artísticas escolares. 

 

12. Em 1971, a arte é incluída no currículo escolar por obrigatoriedade da LDB 5692/71, no entanto, 

não significou que os indivíduos tivessem acesso a ela na escola. O principal fator que explica esta 

deficiência é: 

A) O impedimento devido a ditadura militar, que via no ensino de artes possibilidades de 

desenvolvimento de críticas ao regime. 

B) A compreensão equivocada de que o ensino de artes deveria aplicar conceitos técnicos e não 

artísticos. 

C) O fechamento e cancelamento das atividades do movimento arte-educação formado no começo 

do século XX. 

D) A falta de profissionais preparados para atender a demanda impediu que fosse desenvolvida nas 

escolas públicas. 
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Questões de Língua Portuguesa 
 

INSTRUÇÃO: As questões de nº 13 a nº 17 dizem respeito ao Texto. Leia-o atentamente antes de 

respondê-las. 

 

 
 

13. Com base na interpretação do texto acima podemos afirmar: 

A) A celebridade é privilégio dos maiorais e não de seus acólitos. 

B) A atenção é algo que serve aos propósitos mais variados e nem sempre resultados pífios são 

irrelevantes. 

C) Nem sempre as promessas magníficas dão resultados impressionantes. 

D) Devemos sempre levar em consideração a máxima: “falem bem, falem mal mas falem de mim”.   

 

14. Das palavras do texto quais apresentam encontros vocálicos e consonantais em ambas as palavras: 

A) Apareceu – Nascer. 

B) Barulhão – Multidão. 

C) Muitos – Montanha. 

D) Começou – Repente. 

 

15. Algo “insólito”, no contexto do texto, não é algo necessariamente: 

A) Extraordinário. 

B) Inacreditável. 

C) Incrível. 

D) Pusilânime. 
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16. Assinale as duas palavras ortograficamente erradas no texto acima:  

A) Rujido – Paralizadas. 

B) Arrepiar – Fortíssimo. 

C) Palpites – Nascer. 

D) Rachar – Findar. 

 

17. No texto acima falta acento em qual palavra? 

A) Respiravam. 

B) Palpites. 

C) Montanha.  

D) Ha. 

 

Questões de Conhecimentos Gerais 
 

18. De acordo com a Lei Orgânica do Município de São José do Cedro/SC, os Poderes Executivo e 

Legislativo manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de: 

I. Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de 

governo e orçamentos do Município; 

II. Comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto a eficácia e eficiência, da gestão 

orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração municipal, bem como da 

aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado; 

III. Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do 

Município. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens I e III estão corretos. 

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos.  

 

19. É o estado mais novo do Brasil, sua criação ocorreu após o desmembramento do norte do estado de 

Goiás, 1988. Após esse processo houve um acelerado crescimento demográfico estadual, impulsionado 

pelos fluxos migratórios regionais. Estamos falando do estado de: 

A) Mato Grosso. 

B) Tocantins.  

C) Minas Gerais. 

D) Amapá.  
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20.  Itaipu Binacional lançou (20/07/2019), em Carmelo Peralta, no Paraguai, a licitação no valor de US 

$ 7,5 milhões (R$ 28,05 milhões) para a contratação de uma empresa que fará o estudo de viabilidade, o 

projeto final de engenharia e a fiscalização da obra da nova ponte rodoviária que ligará o país ao Brasil, 

a Bioceânica. A nova ponte vai ser construída sobre o rio Paraguai, ligando Carmelo Peralta, a Porto 

Murtinho, em Mato Grosso do Sul. Hoje, a ligação entre as duas cidades ocorre somente por meio de balsas. 
(Fonte adaptada: https://g1.globo.com>acesso em 22 de julho de 2019) 

Com base no trecho acima e utilizando seus conhecimentos sobre o assunto, é correto afirmar que o 

Presidente do Paraguai é: 

A) Tabaré Vázquez. 

B) Mario Abdo Benítez.  

C) Lenín Moreno. 

D) Sebastián Piñera. 

 

 


