
 
 

 
 

Estado de Santa Catarina 

Prefeitura Municipal de Bandeirante 

Edital de Processo Seletivo nº 02/2021  

________________________________________________________________________________ 

 

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! 

________________________________________________________________________________ 
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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Conhecimentos Específicos

Questão 01
No         Windows         10,         o         atalho         usado         para         selecionar
tudo         é         o:

(A) CTRL         +         Z

(B) CTRL         +         Y

(C) CTRL         +         A

(D) CTRL         +         C

Questão 02
Sobre         a         diferença         entre         a         Arte         e         o         Artesanato,
assinale         a         alternativa         INCORRETA.

(A) Arte         é         um         conceito,         uma         forma         de         expressão.

(B) O         artista,         diferentemente         do         artesão,         é         aquele
que         se         dedica         a         manter         viva         uma         técnica.

(C) Há         uma         diferença         de         linguagem         entre         a         Arte         e         o
Artesanato.

(D) O         Artesanato         apresenta         um         sentido         mais
utilitário.

Questão 03
A         chamada         "tríade         essencial"         do         teatro         é         composta
por:

(A) Cenário,         roteiro         e         audiência.

(B) Texto,         ator         e         público.

(C) Bastidor,         figurino         e         maquiagem.

(D) Palco,         coxia         e         personagem.

Questão 04
De         acordo         com         os         Parâmetros         Curriculares
Nacionais         -         Arte,         são         critérios         de         avaliação         em
Música,         EXCETO:

(A) Criar         e         interpretar         com         autonomia,         utilizando
diferentes         meios         e         materiais         sonoros.

(B) Conhecer         e         apreciar         músicas         de         seu         meio
sociocultural         e         do         conhecimento         musical
construído         pela         humanidade         em         diferentes
períodos         históricos         e         espaços         geográficos.

(C) Tocar         um         instrumento         musical         e         participar         da
orquestra         da         escola.

(D) Utilizar         conhecimentos         básicos         da         linguagem
musical,         comunicando-se         e         expressando-se
musicalmente.

Questão 05
Pablo         Ruiz         Picasso         (1881-1973)         foi         um         artista
espanhol         com         habilidades         plurais,         se         dedicando         a

pintura,         gravura,         escultura,         cerâmica         e         cenografia.
Ele         é         considerado         um         dos         mais         importantes         artistas
do         século         XX.         Juntamente         com         Georges         Braque,
Pablo         Picasso         é         considerado         um         dos         fundadores
do:

(A) Expressionismo.

(B) Futurismo.

(C) Cubismo.

(D) Realismo.

Questão 06
O         russo         Constantin         Stanislavski         (1863-1938)         foi         um
famoso         ator,         diretor         e         escritor,         sendo         um         dos
fundadores         do         Teatro         de         Artes         de         Moscou.         Durante
sua         trajetória         profissional,         criou         um         método         que:

(A) Possibilitava         que         as         cenas         pudessem         ser
gravadas         com         mais         interatividade         no         vídeo.

(B) Reorganizava         o         espaço         teatral         em         vários
recortes         que         ampliavam         os         possibilidades
dramáticas.

(C) Ajudava         o         ator         a         ser         mais         autônomo         e
desenvolver         cenas         com         mais         realismo         na
interpretação         do         personagem.

(D) Se         tornou         o         precursor         do         chamado
curta-metragem.

Questão 07
Acerca         da         Arte         Indígena,         julgue         as         frases         abaixo.

I.A         cerâmica         marajoara         é         marcada         por         relevos         e
pinturas         com         cores         quentes         e         terrosas.

II.A         pintura         corporal         indígena         é         feita         somente
durante         o         verão         e         a         primavera         e         está         vinculada         a
ideia         de         embelezamento         da         mulher.

III.As         máscaras         apresentam         traços         que         identificam
cada         etnia         e         costumam         ser         usadas         em         rituais
religiosos.

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

(A) Apenas         I         e         III.

(B) Apenas         III.

(C) Apenas         I,         II         e         III.

(D) Apenas         I         e         II.

Questão 08
Sobre         a         História         do         Teatro         Realista         no         século         XIX,
assinale         a         alternativa         INCORRETA.

PROFESSOR DE ARTES 2



(A) No         teatro         sob         a         vertente         realista,         o         drama
deveria         envolver         a         observação         direta         do
comportamento         humano.

(B) Nas         peças         realistas         era         comum         a         presença         de
melodramas         e         óperas         cômicas.

(C) A         dramatização         das         obras         de         Alexandre         Dumas
são         exemplos         de         peças         realistas.

(D) O         realismo         surgiu         em         parte         como         uma         resposta
às         novas         condições         sociais/artísticas         que
permearam         a         vida         no         mundo         ocidental.

Questão 09
Julgue         as         sentenças         abaixo         como         VERDADEIRAS
ou         FALSAS.

1.(__)O         canto         gregoriano         foi         amplamente
empregado         pela         Igreja         Católica         Medieval.

2.(__)A         teoria         musical         começou         a         estruturada         a
partir         do         Renascimento         Italiano.

3.(__)A         música         barroca         ficou         conhecida         pelo         seu
conteúdo         dramático         e         bastante         elaborado.

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

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

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

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

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

Questão 10
Acerca         do         ensino         de         Arte         de         acordo         com         os
Parâmetros         Curriculares         Nacionais,         julgue         as         frases
abaixo.

I.É         importante         que         os         alunos         compreendam         o
sentido         do         fazer         artístico,         ou         seja,         entendam         que
suas         experiências         de         desenhar,         cantar,         dançar,
filmar,         videogravar         ou         dramatizar         não         são
atividades         que         visam         a         distraí-los         da         "seriedade"
das         outras         áreas.

II.A         História         da         Arte         precisa         ser         apresentada
sempre         de         maneira         cronológica.

III.Aprender         arte         envolve         apenas         a         atividade         de
produção         artística         feita         pelos         alunos.

Está         (ão)         CORRETA         (S)         a         (s)         seguinte         (s)

proposição         (ões).

(A) Apenas         II.

(B) Apenas         II         e         III.

(C) Apenas         I         e         II.

(D) Apenas         I.

Questão 11
Fluência,         espaço,         peso         e         tempo         podem         ser
entendidos         como:

(A) Aspectos         gerais         associados         aos         fatores         de
movimento.

(B) Aspectos         gerais         associados         à         musicalização.

(C) Aspectos         gerais         associados         ao         processo         de
teatralização.

(D) Aspectos         gerais         associados         às         artes         plásticas.

Questão 12
Sobre         a         História         da         Fotografia,         assinale         a
alternativa         INCORRETA.

(A) Embora         o         princípio         da         câmera         fosse         conhecido
desde         a         Antiguidade,         a         química         necessária         para
registrar         uma         imagem         não         estava         disponível         até
o         século         XIX.

(B) Artistas         do         renascimento         já         usavam         a         câmera
escura         ou         mesmo         um         pequeno         orifício         na
parede         de         uma         caixa         escura         para         fazer
projeções.

(C) O         desenvolvimento         da         fotografia         está
relacionado,         em         grande         parte,         com         os         avanços
tecnológicos         do         século         XIX.

(D) O         processo         de         colódio         úmido,         introduzido         em
1821,         se         dá         por         meio         da         projeção         da         imagem
em         uma         placa         de         cobre         revestida         de         prata         e
estanho.

Questão 13
Relacione         a         coluna         1         com         a         coluna         2.

Coluna         1

(1)Cor-pigmento         (CMYK).

(2)Cor-luz         (RGB).

Coluna         2

(__)Ciano.

(__)Vermelho.

(__)Verde.
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(__)Magenta.

(__)Azul.

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

(A) 2,         1,         2,         2,         1.

(B) 1,         2,         2,         1,         2.

(C) 2,         1,         1,         2,         1.

(D) 1,         1,         2,         1,         2.

Questão 14
Relacione         a         coluna         1         com         a         coluna         2.

Coluna         1

(1)Balé         Clássico.

(2)Jazz.

(3)Sapateado.

Coluna         2

(__)Surgiu         nas         cortes         italianas         do         século         XV.

(__)Surgiu         no         início         do         século         XX         nos         Estados
Unidos         e         ganhou         bastante         notoriedade         nos         palcos
da         Broadway.

(__)Surgiu         provavelmente         no         século         V         na         Irlanda
como         uma         dança         essencialmente         camponesa.

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

(A) 3,         1,         2.

(B) 2,         1,         3.

(C) 1,         2,         3.

(D) 3,         2,         1.

Legislação

Questão 15
Na         oferta         de         educação         básica         para         a         população
rural,         os         sistemas         de         ensino         promoverão         as
adaptações         necessárias         à         sua         adequação         às
peculiaridades         da         vida         rural         e         de         cada         região.         Sobre
esta         determinação         a         Lei         de         Diretrizes         e         Bases         da
Educação         Nacional         ainda         cita         alguns         pontos         aos
quais         deve         ser         dedicada         atenção         especial.         Entre
eles         NÃO         consta:

(A) Carga         horária         anual                  das         escolas         da         zona         rural
superior         à         das         escolas         da         área         urbana.

(B) Conteúdos         curriculares         e         metodologias
apropriadas         às         reais         necessidades         e         interesses
dos         alunos         da         zona         rural.

(C) Adequação         à         natureza         do         trabalho         na         zona
rural.

(D) Organização         escolar         própria,         incluindo
adequação         do         calendário         escolar         às         fases         do
ciclo         agrícola         e         às         condições         climáticas.

Questão 16
O         ensino         religioso         constituirá         disciplina         dos         horários
normais         das         escolas         públicas         de         ensino
fundamental         e,         segundo         a         Constituição         Brasileira:

(A) As         secretarias         municipais         determinarão         quem
deve         se         matricular         nesta         disciplina.

(B) É         uma         disciplina         de         matrícula         obrigatória.

(C) É         uma         disciplina         de         matrícula         facultativa.

(D) A         escola         determinará         quem         deve         se         matricular
nesta         disciplina.

Questão 17
A         Lei         Orgânica         do         município         de         Bandeirante/SC
determina         que,         realizar         o         recenseamento         dos
educandos         do         ensino         fundamental,         fazer-lhes         a
chamada         e         zelar,         junto         aos         pais         ou         responsáveis
por         sua         frequência         na         escola         é         uma         competência:

(A) Do         Poder         Público         Municipal.

(B) Do         Conselho         de         Pais         e         Mestre.

(C) Da         comunidade.

(D) Dos         dirigentes         das         instituições         de         ensino.
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Conhecimentos Gerais

Questão 18
O         processo         de         emancipação         da         comunidade         de
Bandeirante/SC         veio         do         desejo         da         comunidade
através         de         um         plebiscito,         e         logo         após         foi         confirmado
pelo         Governador         Sr.         Paulo         Afonso         Evangelista
Vieira         tornando         em         município         a         comunidade         de
Bandeirante/SC.         Qual         foi         a         data         que         o         governador
concretizou         essa         mudança?

(A) 20         de         junho         de         1955.

(B) 19         de         Março         de         1995.

(C) 29         de         Setembro         de         1995.

(D) 14         de         maio         de         1955.

Questão 19
A         Hemmer         foi         criada         há         106         anos         e         é         sediada         em
Blumenau         (SC),         nos         últimos         dias         do         mês         de
setembro         de         2021         foi         anunciada         a         venda         da
Hemmer         para         uma         outra         empresa         famosa         do         ramo
alimentício.                  A         empresa         que         comprou         a         Hemmer         foi
a:

(A) Cargill.

(B) Kraft         foods.

(C) BRF.

(D) Unilever.

Questão 20
"Risco         de         tsunami         após         vulcão         das         Ilhas         Canárias
entrar         em         erupção         é         remoto         na         costa         brasileira".

Fonte:         https://g1.globo.com

No         final         de         semana         do         dia         20-09-21,         sites
noticiaram         um         risco         baixo         da         costa         brasileira         ser
atingido         por         um         tsunami         após         um         vulcão         entrar         em
erupção         nas         ilhas         Canárias.         Em         qual         país         fica         a
localidade         em         que         o         vulcão         entrou         em         erupção?

(A) Chile.

(B) México.

(C) Argentina.

(D) Espanha.
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