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CADERNO DE PROVAS 
 

Cargo Prova Tipo 

  
 

➢ AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE PROVAS. 

 

Leia atentamente as instruções abaixo: 

 

✓ O candidato deverá OBRIGATORIAMENTE observar as medidas sanitárias de segurança à prevenção de 
contaminação e disseminação do COVID-19. 

✓ Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou azul, feita 
de material transparente. 

✓ Não será permitida qualquer consulta ou comunicação entre os candidatos. 
✓ Verifique se: 

• No seu cartão resposta, o tipo de prova destacado corresponde 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 conferência do tipo de prova constante no cartão resposta e no caderno de 
prova.  

• Sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 20 questões, numeradas de 1 à 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 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! 

________________________________________________________________________________ 
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Conhecimentos Específicos

Questão 01

Sobre         a         arquitetura         maneirista         no         Brasil,         assinale         a
alternativa         INCORRETA.

(A) Muitos         dos         edifícios         que         adotavam         a         vertente
maneirista         empregavam         a         chamada         "Arquitetura
Chã".

(B) O         Mosteiro         de         São         Bento         no         Rio         de         Janeiro         é         um
exemplo         clássico         de         monumento         de         estilo
maneirista.

(C) Há         apenas         2         fases         do         maneirismo         arquitetônico
brasileiro.

(D) Os         jesuítas         foram         os         representantes         mais         ativos
do         maneirismo         arquitetônico         brasileiro.

Questão 02

A         pesquisadora         Ana         Mae         Barbosa         desenvolveu         uma
proposta         para         o         campo         da         Arte-Educação         na         qual
perpassa         pela         contextualização         histórica,         o         fazer
artístico         e         a         apreciação         artística.         Sobre         essa
proposta,         estamos         falando         da:

(A) Abordagem         Tridimensional.
(B) Abordagem         Triangular.
(C) Arte         Interativa.
(D) Arte         Sistêmica.

Questão 03

Sobre         o         planejamento         educacional,         julgue         as
sentenças         abaixo         como         (V)         verdadeiras         ou         (F)         falsas.

1.(__)Os         roteiros         técnicos         próprios         dos
planejamentos         educacionais         devem         apresentar
indicações         claras         quanto         a         sua         aplicabilidade.
2.(__)O         planejamento         educacional         não         deve         ser
desenvolvido         como         se         tivesse         um         fim         em         si         mesmo.
3.(__)O         planejamento         educacional         visa         atender
unicamente         aos         protocolos         institucionais.

Após         análise,         assinale         a         alternativa         que         apresenta         a
sequência         CORRETA         dos         itens         acima,         de         cima         para
baixo:

(A) 1.V,         2.F,         3.F.
(B) 1.F,         2.V,         3.F.

(C) 1.V,         2.V,         3.F.
(D) 1.F,         2.V,         3.V.

Questão 04

Considere         o         trecho         a         seguir.

"Acentua-se,         nessa         tendência,         o         papel         da         escola         na
formação         de         atitudes,         razão         pela         qual         deve         estar
mais         preocupada         com         os         problemas         psicológicos         do
que         com         os         pedagógicos         ou         sociais.         Todo         o         esforço
deve         visar         a         uma         mudança         dentro         do         indivíduo,         ou
seja,         a         uma         adequação         pessoal         às         solicitações         do
ambiente.
Aprender         é         modificar         suas         próprias         percepções.
Apenas         se         aprende         o         que         estiver         significativamente
relacionado         com         essas         percepções.         A         retenção         se         dá
pela         relevância         do         aprendido         em         relação         ao         'eu',         o
que         torna         a         avaliação         escolar         sem         sentido,
privilegiando-se         a         auto-avaliação.         Trata-se         de         um
ensino         centrado         no         aluno,         sendo         o         professor         apenas
um         facilitador."
Fonte         (adaptada):http://coral.ufsm.br/lec/01_00/DelcioL         &C3.htm

O         trecho         acima         se         refere         a         qual         tendência
pedagógica?

(A) Libertadora.
(B) Libertária.
(C) Liberal         renovada         não         diretiva.
(D) Tecnicista.

Questão 05

Acerca         da         proposta         para         o         Ensino         do         Teatro
desenvolvida         por         Viola         Spolin,         assinale         a         alternativa
INCORRETA.

(A) Viola         Spolin         é         conhecida         por         ser         autora         de
diversos         textos         de         improvisação         e         ensino         de
teatro.

(B) Viola         Spolin         foi         uma         das         responsáveis         por
estruturar         metodologicamente         os         chamados         "jogos
teatrais".

(C) O         foco         de         Viola         Spolin         era         desenvolver         uma
linguagem         teatral         destinada         à         crianças         e
adolescentes.

(D) O         único         objetivo         dos         jogos         dramáticos         de         Viola
Spolin         era         desenvolver         a         criatividade         do
estudante.
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Questão 06

Acerca         das         tendências         pedagógicas         e         o         ensino         de
arte,         julgue         as         sentenças         abaixo         como         (V)
verdadeiras         ou         (F)         falsas.

1.(__)O         ensino         de         arte         segundo         a         tendência
tecnicista         é         baseado         na         interdisciplinaridade         e         nos
temas         geradores.
2.(__)O         ensino         de         arte         segundo         a         tendência
crítico-social         visa         a         preparação         para         o         mercado         de
trabalho.
3.(__)O         ensino         de         arte         segundo         a         tendência
tradicional         defende         a         livre         expressão         da         arte         e         o
rompimento         com         os         padrões.

Após         análise,         assinale         a         alternativa         que         apresenta         a
sequência         CORRETA         dos         itens         acima,         de         cima         para
baixo:

(A) 1.F,         2.V,         3.V.
(B) 1.V,         2.F,         3.F.
(C) 1.F,         2.V,         3.F.
(D) 1.F,         2.F,         3.F.

Questão 07

Relacione         a         coluna         1         com         a         coluna         2.

Coluna         1
(1)Avaliação         somativa.
(2)Avaliação         diagnóstica.
(3)Avaliação         formativa.

Coluna         2
(__)Normalmente         ocorre         no         início         do         ano         e         busca
identificar         aquilo         que         o         aluno         sabe         (ou         não)         sobre         um
determinado         conteúdo.
(__)Aplicada         durante         a         aula         e         de         maneira         informal,         é
usada         para         mensurar         a         aprendizagem         do         aluno
acerca         de         partes         pontuais         do         conteúdo.
(__)Via         de         regra,         ocorre         ao         final         do         ano         ou         do         curso         e
busca         avaliar         os         conteúdos         aprendidos         de         uma
maneira         geral.

Após         análise,         assinale         a         alternativa         que         apresenta         a
sequência         CORRETA         dos         itens         acima,         de         cima         para
baixo:

(A) 1,         2,         3.
(B) 3,         2,         1.
(C) 2,         3,         1.
(D) 1,         3,         2.

Questão 08

Acerca         da         Arte         no         desenvolvimento         infantil         a         partir
das         quatro         fases         de         Piaget,         assinale         a         alternativa
INCORRETA.

(A) Durante         a         fase         operacional         concreta,         a         criança
pode         ser         estimulada         a         partir         de         peças         de
montagem         e         formas         geométricas.

(B) Cursos         de         musicalização         e         dança         na         fase
pré-operatória         são         excelentes         para         o
desenvolvimento         infantil.

(C) Aulas         de         teatro         durante         a         fase         operacional         formal
é         uma         ótima         opção         para         estimular         a
expressividade.

(D) Durante         a         fase         sensório-motor,         a         criança         já
consegue         aprender         importantes         técnicas         artísticas.

Questão 09

Julgue         as         sentenças         abaixo         como         (V)         verdadeiras         ou
(F)         falsas.

1.(__)O         movimento         artístico         denominado
"Produtivismo"         (1917-1921)         foi         fundado         por         Walter
Gropius         e         tinha         como         foco         as         dificuldades         cotidianas
comuns         do         início         do         século         XX.
2.(__)O         movimento         artístico         denominado         "Futurismo"
(1909-1915)         promoveu         um         culto         às         máquinas         e         à
modernidade.
3.(__)O         movimento         artístico         denominado         "Orfismo"
(1910-1913)         foi         liderado         pelos         russos         Natalia
Goncharova         e         Kasimir         Malevich         e         tinha         como         foco         a
arte         abstrata.

Após         análise,         assinale         a         alternativa         que         apresenta         a
sequência         CORRETA         dos         itens         acima,         de         cima         para
baixo:

(A) 1.F,         2.V,         3.F.
(B) 1.F,         2.V,         3.V.
(C) 1.V,         2.V,         3.F.
(D) 1.F,         2.F,         3.F.

Questão 10

São         elementos         do         espaço         cênico,         EXCETO:

PROFESSOR DE ARTES  (1) 3



Estado de Santa Catarina 

Prefeitura de Descanso 

Edital de Processo Seletivo nº 01/2021  

 

 

(A) Coxias.
(B) Simulacro.
(C) Boca         de         cena.
(D) Proscênio.

Questão 11

Julgue         o         excerto         abaixo:

"A         Semana         de         Arte         Moderna         de         1922         foi         um         marco
na         História         da         Arte         no         Brasil.         Liderada         por         figuras
como         Mário         de         Andrade,         Oswald         de         Andrade,         Graça
Aranha         e         Anita         Malfatti,         esse         evento         marcou         o         início
do         modernismo         no         Brasil.         A         ideia         desse         evento         era
que         cada         dia         da         semana         se         apresentasse         um
aspecto         artístico         cultural         brasileiro,         a         saber:         a         pintura,
a         escultura,         a         poesia,         a         literatura         e         a         música.
Todavia,         apesar         do         caráter         modernista,         a         ideia         era
manter         aos         cânones         e         as         técnicas         padrões         do         século
XIX."

(A) O         excerto         está         parcialmente         correto         uma         vez         que
o         evento         rompeu         com         os         cânones         e         técnicas
artísticas         próprios         do         século         XIX.

(B) O         excerto         está         parcialmente         correto         uma         vez         que
o         evento         teve         apenas         um         enfoque         nas         pinturas         e
esculturas.

(C) O         excerto         está         completamente         correto.
(D) O         excerto         está         completamente         incorreto.

Questão 12

__________         é         um         estilo         de         design         que         teve         origem
na         Europa         e         teve         seu         apogeu         nas         décadas         de         1920         e
1930.         Tal         foi         um         estilo         adotado,         principalmente,         nas
artes         visuais,         no         design         de         interiores,         na         moda,         no
cinema         e         na         arquitetura.         Dentre         suas         principais
características,         destacamos         os         contornos         ousados         e
estilizados,         as         formas         geométricas         e         em         zigue-zague
e         utilização         de         novos         materiais         (como         o         plástico).         O
Cristo         Redentor         no         Rio         de         Janeiro         é         um         exemplo         de
escultura         que         segue         esse         estilo.

Assinale         a         alternativa         que         preenche         a         lacuna
CORRETAMENTE.

(A) Arte         pompier.
(B) Pop         Art.
(C) Op         Art.
(D) Art         Déco.

Questão 13

Acerca         da         importância         da         Educação         Artística,         julgue
as         frases         abaixo.

I.As         artes         aprimoram         habilidades         intelectuais         críticas.
II.As         artes         aumentam         a         capacidade         de         liderança.
III.As         artes         expandem         e         enriquecem         o         aprendizado
em         outras         disciplinas.

Está         (ão)         CORRETA         (S)         a         (s)         seguinte         (s)         proposição
(ões).

(A) Apenas         I         e         II.
(B) I,         II         e         III.
(C) Apenas         I         e         III.
(D) Apenas         II.

Questão 14

A         Filosofia         da         Arte         tem         como         objeto         de         análise         e
estudo         a         estética.         O         termo         "estética",         de         origem
grega         (aisthesis),         significa:

(A) Sublimação.
(B) Percepção.
(C) Associação.
(D) Ruptura.

Legislação

Questão 15

Qual         é         o         documento         normativo         que         orienta         sobre         o
conjunto         das         aprendizagens         essenciais         que         os
estudantes         devem         desenvolver         ao         longo         das         etapas
da         Educação         Básica         -         Educação         Infantil,         Ensino
Fundamental         -         Anos         Iniciais         e         Anos         Finais,         e         Ensino
Médio?

(A) Plano         de         Ensino.
(B) Projeto         Político         Pedagógico.
(C) Programa         da         Ação.
(D) Base         Nacional         Comum         Curricular.

Questão 16

O         plano         de         carreira         voltado         à         profissionalização,
levando         em         conta         a         promoção,         a         agregação         e         o
acesso         dos         servidores         públicos         da         administração
direta,         autarquias         e         fundações         públicas         da         cidade         de
Descanso/SC         será         instituído:
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(A) Pela         União.
(B) Pelo         Estado.
(C) Pelo         Município.
(D) Pelo         Poder         Judiciário.

Questão 17

A         liberdade         de         aprender,         ensinar,         pesquisar         e
divulgar         o         pensamento,         a         arte         e         o         saber         é         tida         pela
Constituição         da         República         Federativa         do         Brasil         como
sendo:

(A) Um         objetivo         a         ser         buscado         no         desenvolvimento         da
prática         letiva.

(B) A         principal         abordagem         das         aulas         de         Sociologia.
(C) Um         dos         projetos         de         gestão         de         uma         instituição         de

ensino.
(D) Um         dos         princípios         básicos         para         que         o         ensino         seja

ministrado.

Conhecimentos Gerais

Questão 18

"Estudo         feito         pelo         Bank         of         America,         em         2020,         a         partir
de         entrevistas         com         14.500         pessoas         da         geração         Z
(nascidos         entre         1996         e         2016),         vivendo         em         10         países,
aponta         que         80%         desse         público         prefere         investir         e
comprar         de         empresas         alinhadas         com         as         métricas
ESG         (Environment,         Social         and         Governance,
ambiente,         social         e         governança)".

A         notícia         retirada         do         site         de         notícias         do         portal
terra.com         retrata         uma         de         muitas         mudanças         de
comportamento         que         se         manifesta         entre         gerações.         A
reportagem         cita         neste         contexto         a         geração         Z,         que         tem
como         característica         principal?

(A) São         detentores         de         um         alto         grau         de         conhecimento
tecnológico.

(B) São         revolucionários         sócio-culturais.
(C) São         jovens         milionários.
(D) São         politicamente         evoluídos.

Questão 19

O         Tribunal         Superior         Eleitoral         (TSE),         responsável         pela
organização         das         votações         brasileiras,         refuta         as
acusações         de         vulnerabilidade         do         sistema         eletrônico.
Em         nota         enviada         à         Agência         Senado,         diz         que         utiliza         o
que         há         de         mais         moderno         em         tecnologia         para         garantir
"a         integridade,         a         confiabilidade,         a         transparência         e         a
autenticidade         do         processo         eleitoral".

Fonte:         Agência         Senado
O         tema         abordado         nesta         questão         está         relacionado         ao
embate         que         se         estabeleceu         no         Brasil         sobre         a
possibilidade:

(A) Da         mudança         na         data         das         eleições.
(B) Da         volta         do         voto         impresso.
(C) Da         alteração         no         período         do         mandato         do

presidente.
(D) De         instituir-se         uma         nova         forma         de         governo         no

país.

Questão 20

O         estado         de         Santa         Catarina         é         dividido         em         oito
regiões.         A         qual         dessas         regiões         pertence         o         município
de         Descanso?

(A) Região         Oeste.
(B) Região         Nordeste.
(C) Região         Sul.
(D) Região         Leste.
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