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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 001/2016  

CARGO: Professor Ensino Fundamental - 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 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 até 3(três) horas, inclusive para os candidatos que optarem por múltiplas inscrições, incluído 

o tempo para preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA. 
d) Este caderno contém um total de 25 (vinte e cinco) QUESTÕES OBJETIVAS, sendo 05 (cinco) questões de Português, 05 

(cinco) questões de matemática, 05 (cinco) questões de Conhecimentos Gerais/Atualidades e 10(dez) 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; 

Exemplo do modo correto de marcação das respostas:  

 

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

j) 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. 

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

do gabarito; 
q) 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 – (05 questões) 



 

 

(Texto) 

 

QUESTÃO 01. No trecho abaixo retirado do Texto, conclui-se que há um erro de: 
 
“A destinação de resíduos das atividades dos humanos tornam-se uma questão de imensa 
preocupação.” (linhas 1 a 3) 
 
(A) Regência Verbal 
(B) Concordância Verbal 
(C) Concordância Nominal 
(D) Ortografia 
 
QUESTÃO 02. Assinale a alternativa em que o verbo em destaque está no mesmo tempo e modo verbal 

que o termo “poluem” (linha 15), retirado do Texto: 
 
(A) Nada que ele fizesse mudaria o resultado. 

(B) Use-os para o bom desempenho da empresa. 

(C) Todos nós gostaríamos de um novo começo. 

(D) Nós velejamos pelo rio. 

 

QUESTÃO 03. Assinale a alternativa em que a alteração sugerida de substituição de termo não acarreta 
erro gramatical ou que corrige erro existente no Texto: 



 
(A) Substituição da vírgula presente imediatamente após o termo “complexa” (linha 4) por ponto e 

vírgula. 
(B) Substituição de “aumenta” (linha 5) por “aumentam”. 
(C) Substituição de “Dessa” (linha 11) por “Desta”. 
(D) Substituição de “que” (linha 27) por “no qual”. 
 

QUESTÃO 04. “...já os industriais são tóxicos e em grande quantidade, e em razão disso, são muito mais 
regulados que os primeiros. (...)” (linhas 7 a 10). Analisando-se o trecho acima retirada do Texto, é 
correto afirmar que: 

 
(A) A palavra “regulados” (linha 9) possui o significado de caracterizar aquilo “que contribui com ideias 

positivas para resolução de problemas”. 
(B) O verbo “são” (linha 9) é classificado como de ligação e apresenta um sujeito indeterminado.  
(C) Há erro de pontuação no trecho em questão. 
(D) É um período composto por três orações coordenadas e uma oração subordinada adjetiva. 
 

QUESTÃO 05. Analise o termo “que” destacado no período abaixo e assinale a alternativa cuja palavra 
retirada do Texto pertença à mesma classe gramatical: 

 
“...sem falar no potencial tecnológico que o país alcançará.” (linhas 26 e 27) 

 
(A) “uma” (linha 2) 
(B) “mas” (linha 6) 
(C) “já” (linha 7) 
(D) “isso” (linha 20) 
  
 

II - PROVA DE MATEMÁTICA – (05 questões) 
 

QUESTÃO 06. A tabela abaixo representa os lucros anuais de uma empresa qualquer (valores em reais). 

A N O S 

2011 2012 2013 2014 2015 

LUCRO LUCRO LUCRO LUCRO LUCRO 

R$ 200.000,00 R$ 250.000,00 R$ 225.000,00 R$ 240.000,00 R$ 305.000,00 

     

 
Podemos afirmar que: 
 
(A) A empresa obteve um lucro no ano de 2013 de 25% superior ao lucro do ano de 2011 
(B) A empresa obteve um lucro no ano de 2015 de 25% superior ao lucro do ano de 2012 
(C) O lucro no ano de 2013 foi 90% do lucro obtido pela empresa no ano anterior. 
(D) O lucro no ano de 2014 superou em 40% o lucro do ano de 2011. 

  



QUESTÃO 07. Em um supermercado encontra-se, um pacote com 5 sabonetes que está sendo vendido 

com a promoção “Leve 5 e pague 4”. O desconto aplicado ao preço de cada barra de sabonete em 

porcentagem é? 

(A) 25 
(B) 20 
(C) 12 
(D) 8 

QUESTÃO 08. Baseado na equação “3x = 5x – 18”, a raiz quadrada do resultado da equação é? 

(A) 3 
(B) 6 
(C) 9 
(D) 12 

QUESTÃO 09. Uma loja de departamentos está vendendo perfumes a prazo, Karina gastou R$ 520,00 

em perfumes, pagou R$ 100,00 de entrada e parcelou em 3 vezes o restante a um juro simples de 

2% ao mês qual é o valor de cada parcela? 

(A) 145,60 
(B) 148,40 
(C) 183,73 
(D) 200,15 

QUESTÃO 10. Um banco qualquer, cobra uma taxa de juros composto de 5% ao mês, você obteve um 

empréstimo de R$ 2.000,00 por um período de 3 meses. Qual é o montante total que será paga por 

este empréstimo? 

(A) R$ 2.315,25 
(B) R$ 2.300,00 
(C) R$ 2.250,25 
(A) R$ 2,200,00 
 

III - PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES – (05 questões) 
 

QUESTÃO 11. Dentre os Catarinenses Ilustres está Attilio Fontana (1900-1989). Em 1922, instalou-se 
em Santa Catarina e passou a negociar, principalmente com comerciantes de São Paulo, o 
empresário transformou-se em um respeitado empreendedor ao construir uma das maiores 
empresas de alimentos da América Latina e uma das maiores exportadoras do país. Qual era o nome 
desta empresa? Analise as alternativas e assinale a correta. 

 
(A) Perdigão S/A 
(B) BRF S/A 
(C) Chapecó Alimentos S/A 
(D) Sadia S/A 

Fonte: http://www.clicrbs.com.br/especial/sc/rbs30anos/conteudo,0,3392,20-Catarinenses.html visto em 09/11/2016. 

 
  



QUESTÃO 12. São Domingos é um município privilegiado com uma natureza exuberante e localização 
geográfica que favorece o desenvolvimento do turismo ecológico. No município, pode-se 
contemplar o encontro de dois grandes rios da região. Quais são estes rios? Analise as alternativas 
e assinale a correta. 

 
(A) Rio Chapecó e Rio das Antas 
(B) Rio Bonito e Rio Feliciano 
(C) Rio Bonito e Rio Chapecó 
(D) Rio Chapecozinho e Rio Irani 

Fonte: Portal de Turismo do Município de São Domingos/SC - visto em 09/11/2016. 

 
QUESTÃO 13. Sobre a História do Brasil, em 1871 foi aprovada a “Lei do Ventre Livre”. Qual era o 

objetivo principal desta Lei? Analise as alternativas e assinale a correta. 
 
(A) Abolição total da escravatura no Brasil. 
(B) Possibilitar a transição gradativamente no Brasil do sistema de escravidão para o de mão de obra 

livre. 
(C) Esta lei considerava livre todos os escravos a partir da data desta lei. 
(D) Esta lei dava liberdade aos escravos com mais de 60 anos, assim tentava-se acabar com a escravidão 

no País. 
 
QUESTÃO 14. Sobre a História de Santa Catarina, o italiano Sebastião Caboto, a serviço da Espanha, 

chega com sua expedição em 1526 e, ao publicar seus mapas referentes à região, denominava a Ilha 
de Santa Catarina de: 

 
Analise as alternativas e assinale a correta. 
 
(A) Porto dos Patos 
(B) Porto de Santa Catarina 
(C) Ilha da Magia 
(D) Bahia dos Espanhóis 

Fonte: Portal de Santa Catarina (http://www.sc.gov.br/historia)- visto em 10/11/2016. 

 
QUESTÃO 15. Além do brasão de armas e bandeira, qual é também considerado um dos símbolos 

oficiais do Estado de Santa Catarina? Analise as alternativas e assinale a correta. 
 
(A) Figueira 
(B) Laranjeira 
(C) Flor (Laelia purpurata) 
(D) Araucária 
 

Fonte: Portal de Santa Catarina (http://www.sc.gov.br/simbolos-de-sc)- visto em 10/11/2016. 
  
 
 
 
 
  



IV - PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – (10 questões) 
 

 
QUESTÃO 16. Não é uma diretriz do PNE (Plano Nacional de Educação): 
 
(A) Erradicação do analfabetismo; 
(B) Particularização do atendimento escolar; 
(C) Superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação 

de todas as formas de discriminação; 
(D) Melhoria da qualidade da educação. 
 
QUESTÃO 17. Não é uma das principais obras de Paul Klee: 
 
(A) Abaporu; 
(B) A Casa giratória; 
(C) Arquitetura do plano; 
(D) O gato e o pássaro. 
 
QUESTÃO 18. Para Piaget, a ordem dos estágios de desenvolvimento seria invariável. Assinale a 

alternativa em que três deles aparece em ordem cronológica: 
 
(A) Estágio operatório-formal / Estágio sensório-motor / Estágio operatório-concreto; 
(B) Estágio operatório-formal / Estágio operatório-concreto / Estágio sensório-motor; 
(C) Estágio sensório-motor / Estágio pré-operatório / Estágio operatório-formal; 
(D) Estágio operatório-concreto / Estágio sensório-motor / Estágio operatório-formal; 
 
QUESTÃO 19. Não compõe a Proposta Triangular para a educação em artes: 
 

(A) O fazer artístico; 
(B) O juízo de valor classificatório da obra de arte; 
(C) A análise de obras e objetos de arte; 
(D) A história da arte. 
 
QUESTÃO 20. Cores quentes:  
 
I. São as cores que se associam às sensações de calor, adrenalina, são cores consideradas mais 

excitantes; 
II. São consideradas cores quentes todas aquelas que, no círculo cromático primário, derivam das cores 

amarelo e vermelho. 
 
(A) Apenas o item II está correto; 
(B) Apenas o item I está correto; 
(C) Ambos os itens estão incorretos; 
(D) Ambos os itens estão corretos.  
 
QUESTÃO 21. Dança do Rio Grande do Sul, que conta a história de tatu tímido e desdentado, perseguido 

pelos cães na Revolução dos Farrapos, que levava ofícios para o general David Canabarro: 
 

(A) Canabarro; 
(B) Tirana; 
(C) Tatu; 
(D) Salsa. 



QUESTÃO 22. Apresenta os estilos ou fases em ordem cronológica: 
 

(A) Expressionismo – Arte Medieval – Realismo; 
(B) Realismo – Arte Medieval – Expressionismo; 
(C) Realismo – Expressionismo – Arte Medieval; 
(D) Arte Medieval – Realismo – Expressionismo. 
 

QUESTÃO 23. É incorreto afirmar a respeito da Pop Art: 
 
(A) Evidencia o cotidiano, o comum; 
(B) Exagero de formas para chamar atenção; 
(C) Expressão da alta cultura elitista; 
(D) Valorização de produtos fabricados e consumidos em massa. 
 
QUESTÃO 24. Não corresponde a um artista e uma de suas principais obras:  
 

(A) Velásquez – Esopo; 
(B) Donatello – David; 
(C) Delacroix – A Liberdade Guiando o Povo; 
(D) Dali – Os Pestilentos de Java. 
 
QUESTÃO 25. Assinale a alternativa incorreta. Por meio do convívio com o universo da arte, os alunos 

podem conhecer: 
 

(A) O fazer artístico como experiência de alienação poética (a técnica e o fazer como desagregação de 
significados e isolamento de materiais e suportes variados);  

(B) O fazer artístico como desenvolvimento de potencialidades: percepção, reflexão, sensibilidade, 
imaginação, intuição, curiosidade e flexibilidade; 

(C) O fazer artístico como experiência de interação (celebração e simbolização de histórias grupais);  
(D) O objeto artístico como forma (sua estrutura ou leis internas de formatividade). 
 


