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17 DE DEZEMBRO DE 2017 
 

CARGO: 
Professor de Artes 

 
INSTRUÇÕES 

Este Caderno de Questões contém 20 questões, constituídas com cinco opções (A, B, C, D, E) e 
uma única resposta correta. Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no Caderno de 
Questões, solicite providências ao fiscal de sala. 
Você receberá juntamente com o Caderno de Questões, o Cartão Resposta, o qual deverá ser 
preenchido atentamente com Nome, Assinatura, Nº da Identidade e as respostas por questão. 
As respostas do Caderno de Questões deverão ser transcritas para o Cartão Resposta, com 
caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de preenchimento abaixo. 
 

 
 

O Cartão Resposta é o único documento válido para a correção das provas e o não preenchimento 
correto implica a anulação da questão. Não será fornecido, em hipótese alguma, novo Cartão 
Resposta por erro de preenchimento por parte do candidato. O Cartão Resposta é insubstituível e 
de inteira responsabilidade do candidato, por isso não deve ser amassado, dobrado, rasgado ou 
rasurado.  
Durante a realização das provas não será permitida qualquer consulta a materiais, sejam 
didáticos ou eletrônicos. O candidato que for flagrado fazendo uso desses materiais estará 
automaticamente eliminado do Processo Seletivo. 
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais de sala 
auxiliar na interpretação. 
A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta, somente será 
permitida após transcorrido 30 minutos do início da mesma. 
Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de Questões e o 
Cartão Resposta ao fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens especificados acima, 
implicará na eliminação do candidato do Processo Seletivo. 
O tempo de duração total da prova é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão 
Resposta. 
Os 3 últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer juntos em sala para, juntamente 
com os fiscais de sala, conferir os Cartões Resposta e assinar a folha ata e o lacre dos envelopes 
que guardarão os Cartões Resposta e os Cadernos de Questões. 
A desobediência a qualquer uma das determinações constantes do Edital de Processo Seletivo, do 
presente Caderno de Questões e de preenchimento do Cartão Resposta, implicará na eliminação 
do candidato do Processo Seletivo. 
O Gabarito Preliminar e as provas escritas/objetivas estarão disponíveis, no dia 18 de dezembro 
de 2017, no site www.alternativeconcursos.com.br. 
É facultado ao candidato interpor recurso contra as questões da prova escrita/objetiva através do e-
mail recursos@alternativeconcursos.com.br, no prazo de 19 e 20 de dezembro de 2017. 
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Língua Portuguesa 
 
01) Complete as sentenças com a palavra 
correta para o contexto: 
 
1. A prova é realizada para =.................. o 

conhecimento do aluno. 
2. A baleia =................... nas profundezas do 

oceano. 
3. Para =........... o cavalo a menina precisou de 

ajuda do cuidador. 
4. Têm palavras que perderam o =................ 
 
Respeitando a ordem em que as frases 
aparecem, temos: 
 
a) alferir – emergiu – arrear - acento 
b) aferir – imergiu – arriar - assento 
c) aferir – imergiu – arrear -  acento 
d) alferir – emergiu – arriar - assento 
e) aferir – emergiu – arriar - assento 
 
02) Na sentença: “Ainda que demore, 
conseguiremos a vitória.” a locução conjuntiva 
Ainda que estabelece ideia de: 
 
a) concessão 
b) explicação 
c) comparação 
d) modo 
e) alternância 
 
03) Dadas as sentenças: 
 
1. Paulo gosta muito de ler, aliás, desde 

pequeno foi apaixonado por livros. 
2. Fabiana trabalha na escola; Leonardo, em 

uma pizzaria. 
3. No mês passado, pintou toda a casa para 

facilitar a venda. 
 
Sobre o emprego correto da vírgula: 
 
a) Todas estão corretas. 
b) Somente 1 e 2 estão corretas. 
c) Somente 1 e 3 estão corretas. 
d) Somente 1 está correta. 
e) Todas apresentam erro. 
 
04) Somente uma das frases abaixo utiliza o 
acento indicador de crase corretamente, aponte-
a: 
 
a) Coma àquela maçã. 
b) Manuela preferia sair à noite. 
c) Ficou frente à frente com o pai da moça. 
d) Todas as tardes andava à cavalo. 
e) Raul somente compra à  prazo. 
 
 
 
 

05) 

 Disponível em: www.verdesazeitonas.blogspot.com.br 
Acesso: 21/11/2017. 

 
A expressão “morto de fome” é uma figura de 
linguagem denominada: 
 
a) metonímia 
b) pleonasmo 
c) eufemismo 
d) onomatopeia 
e) hipérbole 
 

Conhecimentos Gerais 
 
06) Qual foi o time que se consagrou campeão 
do Campeonato Brasileiro de Futebol de 2017 
da Série A (61ª edição)?   
  
a) Grêmio. 
b) Palmeiras. 
c) Santos. 
d) Corinthians. 
e) Cruzeiro. 
 
07) Em 2018 o Município de Riqueza (SC) 
completará quantos anos desde sua fundação? 
 
a) 25 
b) 26 
c) 27 
d) 28 
e) 29 
 
08) Acerca do Município de Riqueza (SC), leia as 
afirmações abaixo e assinale a alternativa 
correta: 
 

I. O Município denominou-se “Riqueza” por 
haver muita madeira de lei, tais como: 
Cedro, Gabriúva, Angíco, Grápia e outras, 
as quais tinham um elevado preço 
constituindo assim uma verdadeira Riqueza 
em madeira.  

II. O clima predominante no Município é 
subtropical úmido. 

III. O Município é banhado pelos Rios Antas, 
Iracema, e vários riachos e córregos. 

 
a) Somente I e II estão corretos. 
b) Somente II e III estão corretos. 
c) Somente I e III estão corretos. 
d) Todos estão corretos. 
e) Nenhum está correto. 
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09) O Município de Riqueza (SC) foi elevado à 
categoria de município com a denominação de 
Riqueza, pela Lei Estadual n.º 8.479, 
desmembrado do Município de: 
 
a) Mondaí (SC). 
b) Iraceminha (SC). 
c) Caibi (SC). 
d) Descanso (SC). 
e) Cunha Porã (SC). 
 
10) Recentemente completou um ano desde a 
tragédia da Chapecoense. A investigação sobre a 
responsabilidade da queda do avião ainda está em 
tramitação. Os governos da Colômbia, Bolívia e 
Brasil estão envolvidos nos processos 
investigativos. A tragédia ocorreu no dia 29 de 
novembro de 2016 na Colômbia, quando morreram: 
 
a) 71 pessoas. 
b) 121 pessoas. 
c) 76 pessoas. 
d) 68 pessoas. 
e) 77 pessoas. 
 

Conteúdos Específicos 
 
11) Caracterizou-se mais pelo estilo que pelos 
temas. As obras eram dramáticas, com objetos 
distorcidos e fortes contrastes de cor e 
tonalidade. A tinta era aplicada em empastes, 
com pinceladas vigorosas, produzindo a 
aparência de uma execução espontânea. Essa 
afirmação refere-se a(ao): 
 
a) Surrealismo 
b) Neoexpressionismo 
c) Arte Conceitual 
d) Abstracionismo 
e) Arte Cinética 

 
12) Até o século XX, as mulheres foram 
excluídas do mundo das artes, e até os anos 
1960 apenas algumas tinham conquistado o 
reconhecimento. Com relação a arte feminista, 
avalie as afirmações a seguir: 
 

I. Inspirado no movimento feminista dos fins 
dos anos 1945, muitas artistas começaram a 
incorporar temas sociais e políticos do 
feminismo em seu trabalho. 

II. Nem todas as artistas são rotuladas de 
“feministas” - é o tema que distingue a arte 
feminista de outros movimentos 
contemporâneos: questões de 
discriminação, opressão, crítica ao 
patriarcado e a violência masculina e a 
celebração da sexualidade feminina. 

III. As imagens são sexuais, mas contrariam o 
estereótipo da mulher como objeto desejo 
erótico ou da fantasia do homem. 

 

É correto apenas o que se afirma em: 
 
a) III 
b) I, II 
c) II, III 
d) II 
e) I, II, III 

 
13) A “assemblage” a princípio uma forma de 
arte urbana que nasceu na cidade de: 
 
a) Nova York 
b) Curitiba 
c) Tijuana 
d) Chicago 
e) São Francisco 

 
14) A arte Barroca é caracterizada pela 
representação: 
 
a) Política 
b) Da paisagem 
c) De gênero 
d) Religiosa 
e) Do retrato 

 
15) A arte do grafite é uma forma de 
manifestação artística em espaços públicos. 
Seu aparecimento na Idade Contemporânea se 
deu na década de: 
 
a) 1955 
b) 1960 
c) 1970 
d) 1963 
e) 1980 
 
16) Sobre o cinema brasileiro, assinale a 
alternativa CORRETA: 
 
a) No Brasil, o cinema não é muito qualificado em 

relação a outros países. Isso não ocorre devido 
aos autores e atores, pois no Brasil há atores 
muito bem qualificados e com um potencial 
artístico muito bom. 

b) O grande salto de desenvolvimento do cinema 
nacional ocorreu somente na década de 1960.  

c) O cinema desde sua origem passou por diversas 
transformações, como as descobertas 
fotográficas que foram um passo decisivo para a 
cinematografia. 

d) A primeira exibição de cinema no Brasil 
aconteceu em 8 de julho de 1896, no Rio de 
Janeiro, por iniciativa do exibidor itinerante 
belga Henri Paillie. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 
 

17) Nas diversas técnicas da gravura, um(a) 
professor(a) de arte possui uma variedade de 
possibilidades de ensino. 
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I. A xilogravura é uma antiga técnica, de 
origem chinesa, em que o artesão utiliza um 
pedaço de madeira para entalhar um 
desenho, deixando em relevo a parte que 
pretende fazer a reprodução. 

II. A gravura em metal é uma das mais antigas 
técnicas de gravura. Existem obras nesta 
técnica datadas de 1500, produzidas por 
vários gênios da Renascença, como o 
alemão Albrecht Dürer.  

III. As ferramentas mais comuns usadas para 
gravar uma imagem na matriz são a ponta 
seca e o buril. 

IV. Litografia é um tipo de gravura que envolve 
a criação de marcas (ou desenhos) sobre 
uma matriz (pedra calcária ou placa 
de metal) com um lápis gorduroso. A base 
dessa técnica é o princípio da repulsão 
entre água e óleo. 

 
É correto apenas o que se afirma em: 
 
a) I, III 
b) II, IV 
c) I, II, III 
d) III, IV 
e) I, II, III, IV 
 
18) De acordo com a Lei n° 9.394/1996, art. 19, 
as instituições de ensino dos diferentes níveis 
classificam-se nas seguintes categorias 
administrativas: 
 

I. Públicas, assim entendidas as criadas ou 
incorporadas, mantidas e administradas 
pelo Poder Público. 

II. Privadas, assim entendidas as mantidas e 
administradas por pessoas físicas ou 
jurídicas de direito privado. 

III. Particulares, assim entendidas as criadas e 
mantidas por pessoas jurídicas de direito 
privado.  

 
a) Somente I está correta. 
b) Somente I e III estão corretas. 
c) Somente II e III estão corretas. 
d) Somente I e II estão corretas. 
e) Todas estão corretas. 
 
19) Acerca da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, Lei n° 9.394/1996, art. 6o, é 
dever ___________________ efetuar a matrícula 
das crianças na educação básica a partir dos 
_____________ anos de idade. Assinale a 
alternativa que completa corretamente as 
lacunas acima:  
 
a) dos pais ou responsáveis – 4 (quatro) 
b) dos pais – 5 (cinco) 
c) dos pais ou responsáveis  – 3 (três) 
d) dos pais ou responsáveis – 5 (cinco) 
e) dos pais – 3 (três)  

20) Acerca da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, Lei n° 9.394/1996, art. 9º, a 
União incumbir-se-á de: 
 
a) Elaborar os Paramentos Curriculares Nacionais, 

em colaboração com os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios.  

b) Elaborar as teorias e Práticas da Educação, em 
colaboração com os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios. 

c) Elaborar e organizar a educação básica, em 
colaboração com os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios.  

d) Elaborar o Plano Nacional de Educação, em 
colaboração com os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios.  

e) Elaborar a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, em colaboração com os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios.  

 
 


