
 

MUNICÍPIO DE ARVOREDO 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº 001/2018 
 

CARGO: PROFESSOR II E I – PROFESSOR DE ARTES 
 

NOME:  INSCRIÇÃO:  RG:  

 
INSTRUÇÕES: 
a) O candidato receberá juntamente com o caderno de provas CARTÃO-RESPOSTA, ambos já identificados com seu nome, 

número de inscrição, nº RG e cargo pretendido; 
b) É dever do candidato conferir seu nome, número de inscrição e cargo se estão corretos e caso contrário alertar o fiscal; 
c) A prova terá duração de 2(duas) horas e 30(trinta) minutos, incluído o tempo para preenchimento do CARTÃO-

RESPOSTA. 
d) Este caderno contém um total de 25 (vinte e cinco) QUESTÕES OBJETIVAS, sendo 10 (dez) questões de Português e 

15(quinze) questões de Conhecimentos Específicos/Legislação; 
e) Cada questão apresenta 4 (quatro) alternativas de resposta e apenas uma resposta correta; 
f) O CARTÃO-RESPOSTA não será substituído; 
g) Assinale, na prova, a alternativa que você julgar correta e, ao final, transcreva as respostas para o CARTÃO-RESPOSTA, 

marcando a quadrícula toda sobre a letra correspondente em cada questão, observando a mesma ordem da prova, 
conforme exemplo a seguir: 

 

h) O candidato deverá apor no CARTAO-RESPOSTA, as suas respostas por questão na ordem de 01 a 25, que será o único 
documento válido para sua correção e sua assinatura; 

i) O CARTÃO-RESPOSTA conterá 40 questões, mas efetuar suas marcações somente até a questão 25. 

Exemplo do modo correto de marcação das respostas:  

 

j) O CARTÃO-RESPOSTA será utilizado para conferência por leitora óptica/scanner para o processamento dos resultados, 
não podendo conter rasuras e ou marcações incorretas diferentes das contidas no exemplo da alínea “g” e alínea “i”; 

k) Caso ocorrer rasura, inexistência de marcação da resposta ou for assinalada mais de uma opção por questão no 
CARTÃO-RESPOSTA, a questão será tida como incorreta e o candidato perderá esta pontuação. 

l) O CARTÃO-RESPOSTA deverá ser assinado na parte de baixo pelo candidato; 
m) Não deixe nenhuma questão sem resposta até a questão 25; 
n) Não é permitido o uso de calculadora ou qualquer outro aparelho similar; 
o) Somente utilize caneta azul ou preta; 
p) O caderno de provas e CARTÃO-RESPOSTA deverão ser entregues aos fiscais na saída; 
q) O candidato, após o término da prova, poderá destacar a parte abaixo na linha pontilhada e levar somente a anotação 

do seu gabarito; 
r) Em caso de dúvida, dirija-se ao fiscal de sala. 

BOA PROVA! 
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ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS PARA O CANDIDATO 
ATENÇÃO: Esta parte poderá ser destacada pelo candidato somente após o término da prova.  



I - PROVA DE PORTUGUÊS – (10 questões) 
 

 

AS QUESTÕES DE 01 A 10 DIZEM RESPEITO AO TEXTO. LEIA-O ATENTAMENTE ANTES DE 

RESPONDÊ-LAS. 

(Texto) 

 
 
QUESTÃO 01. Sobre o Texto e seu contexto, analise: 

I. A juíza Andréa Pachá possui uma bagagem enorme sobre conflitos que envolvem separações, guarda de 

filhos, entre outros; 

II. Curatela consiste num mecanismo de proteção para pessoas maiores de 18 anos que estejam sem 

condições de reger sua própria vida por alguma incapacidade mental, intelectual ou física; 

III. Segundo a juíza, há uma crescente subtração da voz de quem está envelhecendo. 

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. 
 
  



Observe a seguir o trecho retirado do Texto e responda às questões 02 e 03: 
 
“No entanto, ela afirma que, [...], não estava preparada para o que enfrentaria na Vara de Órfãos e Sucessões, 
na qual atua há seis anos.” (linhas 4 a 7) 
 
QUESTÃO 02. É correto afirmar que a partícula “que” destacada no trecho acima introduz uma: 
 
(A) Oração subordinada adjetiva restritiva. 
(B) Oração subordinada adjetiva explicativa. 
(C) Oração subordinada substantiva completiva nominal. 
(D) Oração subordinada substantiva objetiva direta. 
 
QUESTÃO 03. A partícula “que” em destaque no trecho acima possui função morfológica de: 
 
(A) Conjunção comparativa. 
(B) Conjunção integrante. 
(C) Pronome relativo. 
(D) Preposição. 
 
QUESTÃO 04. “Os mais de 15 anos em Varas de Família deram à juíza Andréa Pachá...” (linhas 1 e 2). O termo 

destacado foi craseado, pois: 
 
(A) Há contração entre preposição exigida por regência nominal e artigo definido feminino.  
(B) Há contração entre preposição exigida por regência verbal e artigo definido feminino.  
(C) É obrigatório o uso da crase em locuções conjuntivas como “à juíza”. 
(D) Em todos os casos é obrigatório o uso da crase antes de palavras femininas como “juíza”. 
 
QUESTÃO 05. Assinale a alternativa que apresenta o termo retirado do trecho abaixo responsável por exigir a 

preposição sublinhada, devido à sua regência: 
 
“[...] – essas, um mecanismo de proteção para pessoas maiores de 18 anos que estejam sem condições de reger 
sua própria vida por alguma incapacidade mental, intelectual ou física.” (linhas 11 a 14) 
 
(A) “maiores” 
(B) “estejam” 
(C) “condições” 
(D) “reger” 
 
QUESTÃO 06. Das palavras do Texto, assinale a alternativa que é acentuada pela seguinte regra: 
 
“Acentuam-se as palavras paroxítonas terminadas em ditongo.” 
 
(A) “juíza” (linha 2) 
(B) “experiência” (linha 5) 
(C) “há” (linha 7) 
(D) “física” (linha 14) 
 
QUESTÃO 07. “[...] ela afirma que, mesmo com essa experiência, [...]” (linhas 4 e 5). Analisando o trecho retirado 

do Texto, é correto afirmar que a regra de pontuação que justifica o emprego das vírgulas é: 
 
(A) Emprega-se a vírgula para isolar vocativos. 
(B) Utiliza-se a vírgula para separar adjuntos adverbiais locucionais deslocados dentro da estrutura oracional. 
(C) Em particular, a vírgula é usada para isolar o aposto, ou qualquer elemento de valor meramente explicativo. 
(D) Emprega-se a vírgula para separar termos coordenados assindéticos (sem ligação por conectivo), de mesma 

função sintática, que formam, muitas vezes, enumerações. 
 
  



QUESTÃO 08. A expressão destacada em “[...], na qual atua há seis anos.” (linha 7) poderia ser corretamente 
substituída por: 

 
(A) “que”. 
(B) “no qual”. 
(C) “em qual”. 
(D) “para qual”. 
 
QUESTÃO 09. “[...], o que ela fez foi um exercício de empatia, [...]” (linhas 20 e 21). O termo destacado no trecho 

retirado do Texto, refere-se ao(à): 
 
(A) Habilidade de imaginar-se no lugar de outra pessoa. 
(B) Afinidade entre duas ou mais pessoas pela semelhança e proximidade de sentimentos e pensamentos. 
(C) Teima excessiva ou repetida obstinação; birra, empeiticação. 
(D) Sofrimento moral intenso; aflição, angústia, estertor, inquietação. 
 
QUESTÃO 10. Analise a oração abaixo retirada do Texto e assinale a alternativa na qual a conversão para a voz 

passiva foi efetuada de maneira correta, mantendo-se o sentido original: 
 
“[...], ela afirma [...]” (linha 4) 
 
(A) A oração já se encontra na voz passiva. 
(B) Não é possível a conversão para a voz passiva com verbos transitivos diretos. 
(C) “[...], é afirmado por ela [...]” 
(D) “[...], afirmá-lo-á por ela [...]” 
 
 

II - PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS/LEGISLAÇÃO – (15 questões) 
 

 
QUESTÃO 11. Analise o trecho e assinale a alternativa que completa respectivamente as lacunas: 
 
A intensidade sonora é a força com que as ondas sonoras empurram o ar e é medida em uma unidade chamada 
_____, em homenagem ao cientista inglês Granham Bell, o qual fez estudos que culminaram com a invenção 
_____. No entanto, os submúltiplos do bel são mais utilizados: 1 decibel = 1dB = 0,1 bel. A partir de 140db aparece 
o chamado limite da dor ao ouvido humano: o som é dificilmente _____ pelo ouvido e pode causar lesões no 
sistema auditivo. 
 
(A) Bel – Do telefone – Suportável. 
(B) Gran – Do disco de Vinil – Suportável. 
(C) Ham – Da vitrola – Captável. 
(D) Gran – Da eletrola – Captável. 
 
  



QUESTÃO 12. Leia com atenção: 
 
I. (__) O ensino será ministrado com, base na liberdade de ensinar a arte; 
II. (__) O ensino será ministrado com base no piso salarial profissional nacional para os profissionais da 

educação escolar pública, nos termos de lei municipal; 
III. (__) O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a isenção da garantia de educação infantil, 

em creche e pré-escola, às crianças;  
IV. (__) O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. 
 
Levando-se em consideração que (V) significa verdadeiro e (F) significa falso a sequência das proposições acima 
é: 
 
(A) F – F – V – V. 
(B) V – V – F – F. 
(C) V – F – F – V. 
(D) F – V – F – V. 
 
QUESTÃO 13. O Naturalismo teve seu início na literatura, com Émile Zola, na França, com seu manifesto: 
 
(A) Nature Boy. 
(B) Naturalismo no Teatro. 
(C) Ser Natural. 
(D) Naturacionismo.  
 
QUESTÃO 14. É incorreto afirmar segundo a Constituição Federal: 
 
(A) O ensino é livre à iniciativa privada, atendido o cumprimento das normas gerais da educação nacional. 
(B) O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de atendimento ao educando, em 

todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didáticoescolar, 
transporte, alimentação e assistência à saúde. 

(C) Serão fixados conteúdos máximos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica 
particularizada e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais. 

(D) Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. 
 
QUESTÃO 15. É incorreto afirmar sobre o Bumba Meu Boi: 
 
(A) Um dos símbolos folclóricos do Brasil. 
(B) Mescla dança, música e teatro. 
(C) É praticado exclusivamente em Santa Catarina. 
(D) Os personagens cantam e dançam para contar a história de um boi que morreu e ressuscitou após ter sua 

língua cortada para satisfazer os desejos de uma mulher grávida. 
 
QUESTÃO 16. De acordo com a Constituição Federal:  
 
I. A educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário-

educação, recolhida pelas empresas na forma da lei; 
II. As cotas estaduais e municipais da arrecadação da contribuição social do salário-educação serão distribuídas 

proporcionalmente ao número de alunos matriculados na educação básica nas respectivas redes públicas de 
ensino.  

                                
Sobre os itens acima: 
 
(A) Apenas o item I está correto. 
(B) Apenas o item II está correto. 
(C) Ambos estão incorretos. 
(D) Ambos estão corretos. 
 



QUESTÃO 17. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, analise o trecho e assinale a alternativa 
que completa respectivamente as lacunas: 

 
O _____ será exercido, em igualdade de condições, pelo pai e pela mãe, na forma do que dispuser a legislação 
civil, assegurado a qualquer deles o direito de, em caso de _____, recorrer à autoridade judiciária competente 
para a solução da _____.  
 
(A) Poder Familiar – Concordância – Divergência. 
(B) Poder Familiar – Discordância – Convergência. 
(C) Pátrio Poder – Concordância – Convergência. 
(D) Pátrio Poder – Discordância – Divergência. 
 
QUESTÃO 18. A dança foi trazida pelos escravos negros e usada pelos jesuítas para sublimar o instinto guerreiro 

do negro, criando uma luta irreal entre cristãos e pagãos: 
 
(A) Congada. 
(B) Carimbo. 
(C) Cabaçais. 
(D) Torém. 
 
QUESTÃO 19. Não é uma diretriz da política de atendimento, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente: 
 
(A) Manutenção de fundos nacional, estaduais e municipais vinculados aos respectivos conselhos dos direitos 

da criança e do adolescente. 
(B) Criação e manutenção de programas específicos, observada a centralização político-administrativa. 
(C) Integração operacional de órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Segurança Pública e 

Assistência Social, preferencialmente em um mesmo local, para efeito de agilização do atendimento inicial 
a adolescente a quem se atribua autoria de ato infracional. 

(D) Integração operacional de órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Conselho Tutelar e 
encarregados da execução das políticas sociais básicas e de assistência social, para efeito de agilização do 
atendimento de crianças e de adolescentes inseridos em programas de acolhimento familiar ou 
institucional, com vista na sua rápida reintegração à família de origem ou, se tal solução se mostrar 
comprovadamente inviável, sua colocação em família substituta, em quaisquer das modalidades previstas 
em lei. 

 
QUESTÃO 20. Não corresponde a uma obra prima e seu respectivo autor: 
 
(A) "A Origem do Mundo", de Gustave Courbet. 
(B) “La Gioconda”, de Leonardo da Vinci. 
(C) “Moça Com Brinco de Pérola”, de Johannes Vermeer. 
(D) “O Grito”, Jean Claude Monet.  
 
QUESTÃO 21. Leia com atenção: 
 
- Nacionalidade: polonês; 
- Gênero musical: música clássica (principalmente composições para piano); 
- Período: Romantismo; 
- Principais obras: Estudos, Marcha Fúnebre, Polonaise Militar e Noturno; 
 
As características acima correspondem a qual autor?  
 
(A) Frédéric François Chopin. 
(B) Franz Liszt. 
(C) Felix Mendelssohn. 
(D) Robert Schumann. 
 
  



QUESTÃO 22. Não corresponde a um expoente do Cubismo: 
 
(A) Paul Cezann. 
(B) Pablo Picasso. 
(C) Mondrian. 
(D) Donatello. 

 
QUESTÃO 23. O elemento da linguagem visual que é um tipo de linha curva e sugere movimento suave e rítmico 
denomina-se:  
 
(A) Inclinada. 
(B) Quebrada. 
(C) Ondulada. 
(D) Espiral. 
 
QUESTÃO 24. É uma pintura cuja forma não possui qualquer relação com as imagens ou aparências da realidade 
exterior: 
 
(A) Neoclássica. 
(B) Abstracionista. 
(C) Gótica. 
(D) Barroca. 

 
QUESTÃO 25. Não é uma cor primária: 
 
(A) Vermelho. 
(B) Bege. 
(C) Azul. 
(D) Amarelo. 
 

 


