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INSTRUÇÕES 

- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 

- Verifique se este caderno de provas contém 20 questões, numeradas de 01 a 20. Caso contrário, 

solicite ao fiscal da sala outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.  

- Para cada questão existe apenas UMA resposta correta.  

- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta que julgar correta.  

- Essa resposta deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTAS que você recebeu.  

 

VOCÊ DEVE 

- Procurar, no CARTÃO DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.  

- Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu.  

- Preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme o exemplo:  

 

ATENÇÃO 

- Marque as respostas com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, no CARTÃO DE 

RESPOSTAS. 

- Marque apenas uma letra para cada questão no CARTÃO DE RESPOSTAS. Mais de uma letra 

assinalada implicará anulação da questão, bem como marcações feitas em desacordo com o 

exemplo:     .  

- Não haverá substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS por erro de preenchimento ou por rasuras 

feitas pelo candidato. 

- Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de 

livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não) durante a realização da prova. O não 

cumprimento dessas exigências implicará na exclusão do candidato do processo seletivo. 

- Em hipótese alguma o candidato poderá sair da sala com qualquer material referente à prova. Só 

será permitido ao candidato entregar sua prova depois de transcorrido o tempo de 01 (uma) hora do 

início da mesma. 

- Você terá 02 (duas) horas para responder a todas as questões e preencher o CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  

- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver este caderno e seu CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  
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Língua Portuguesa 

Escolas de São Paulo inovam para formar leitores¹ 

Redes sociais, internet, jogos e televisão. Cada vez mais aumenta a lista de concorrentes dos 

livros pela atenção dos jovens. Para que os estudantes descubram o prazer da leitura, escolas 

particulares de São Paulo estão desenvolvendo projetos para aproximar os jovens dos livros. 

O Instituto Pró-Livro, associação de incentivo a leitura, publicou neste ano a pesquisa 

Retratos da Leitura no Brasil, que mostrou que, conforme vão crescendo, as crianças deixam de 

indicar o `gosto` como motivação para a leitura. Nas faixas etárias de 5 a 10 anos e de 11 a 13, o 

`gosto` é apontado como maior motivação por 40% e 42%, respectivamente, dos entrevistados. Já 

nas faixas de 14 a 17 e de 18 a 24 anos, essa justificativa cai para 29% e 21%, respectivamente. 

Para Zoara Failla, coordenadora do levantamento, a mudança de motivação para a leitura 

resulta de uma série de transformações na vida do jovem e, na maioria das vezes, não é 

acompanhada de ações que mostrem como ela pode ser prazerosa. `O livro na infância é quase um 

brinquedo, é colorido, cheio de ilustrações e normalmente traz um contato da criança com os 

adultos. Depois, ele passa a representar uma obrigação que a criança tem na escola, justamente no 

momento em que descobre novos interesses.` 

Para evitar o distanciamento com o mundo da leitura, o Colégio Santa Maria, na zona sul da 

capital, montou neste ano um book truck (caminhão de livros) para que os alunos do ensino 

fundamental 2 (do 6.º ao 9.º ano) tenham as obras sempre próximas. Os próprios estudantes 

passaram por treinamento, são bibliotecários voluntários do caminhão e têm como responsabilidade 

organizar os livros e indicá-los para colegas. `Até o 6.º ano, os alunos frequentam muito a nossa 

biblioteca, mas quando ficam maiores e com outros interesses - celular, amizades, redes sociais - 

deixam de frequentá-la e passam a encará-la como um lugar burocrático. Nós queríamos mudar isso 

e os aproximar da leitura`, afirma Marcia Rufino, orientadora do colégio. 

(¹ Estadão - Uol Educação - 12/09/2016 - São Paulo, SP – texto adaptado especialmente para essa prova) 

 

01. Leia as afirmativas sobre o texto: 

I. Quanto mais jovens, o gosto pela leitura é a motivação. 

II. A faixa etária entre 14 a 17 anos em que o gosto deixa de ser motivação para a leitura é maior. 

III. Até o 6º ano a biblioteca é encarada como um lugar burocrático. 

Estão corretas: 

A) I e II. 

B) I e III. 

C) II e III. 

D) Todas estão corretas. 
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02. Em relação ao texto é correto o que se afirma em: 

A) O jornal não apresenta nenhum comentário sobre o assunto. 

B) O jornal apresenta posicionamento, porque se trata de um artigo de opinião. 

C) O jornal apresenta a matéria e faz comentário. 

D) O jornal apenas apresenta a matéria e a opinião de outras pessoas. 

 

03. Assinale a alternativa correta: 

A) O jornal afirma que, quando ficam maiores, crianças e jovens têm outros interesses tais como: 

celular, amizades, redes sociais. 

B) A mudança de motivação para a leitura, segundo o Estadão, resulta de transformações na vida do 

jovem que não são acompanhadas de ações que mostrem o prazer de ler. 

C) O Instituto Pró-Livro, associação de incentivo a leitura, organizou ações como o book truck, para 

incentivar a leitura dos jovens e crianças.  

D) O livro deixa de ser interessante, justamente, no momento em que o jovem descobre novos 

interesses. 

 

04. O uso da crase está correto na frase: 

A) O Instituto Pró-Livro, associação de incentivo à leitura, publicou pesquisa sobre leitura. 

B) Os alunos foram convidados à participar de projetos de leitura. 

C) À mudança de motivação para a leitura resulta de uma série de transformações na vida do jovem. 

D) Quando os jovens mudam os interesses à biblioteca deixa de ser um lugar frequentado. 

 

05. “Os próprios estudantes passaram por treinamento, são bibliotecários voluntários do caminhão e 

têm como responsabilidade organizar os livros e indicá-los para colegas”. Na frase, o pronome -los 

(indicá-los) refere-se aos: 

A) Próprios estudantes. 

B) Livros.  

C) Aos colegas. 

D) Voluntários do caminhão. 

 

06. “Os próprios estudantes passaram por treinamento e têm como responsabilidade organizar os 

livros”. Na frase, têm é acentuado por que: 

A) É um monossílabo tônico e deve ser acentuado. 

B) É uma palavra oxítona e deve ser acentuada. 
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C) Acompanha o sujeito na terceira pessoa do plural – os próprios estudantes.  

D) Nenhuma das alternativas está correta. 

 

07. Assinale a alternativa em que a concordância está correta: 

A) Traga o livro para mim ler.  

B) É 25 de dezembro. 

C) Fazem duas semanas que fiz o vestibular. 

D) São 25 de dezembro. 

 

Raciocínio Lógico 

08. Uma sequência lógica de adições de números inteiros foi montada (sugere-se prestar muita 

atenção aos números negritados). Responda qual será a próxima sequência superior na ordem das 

operações matemáticas? 

7 + 11 = 18 

       9 + 13 = 22 

             11 + 17 = 28 

                      13 + 19 = 32 

A) 15 + 21 = 36. 

B) 15 + 20 = 35. 

C) 15 + 23 = 38. 

D) 15 + 24 = 37. 

 

09. Colocou-se uma sequência de números ordenados em pares ladeados. Observe e marque aquele 

que foge a lógica apresentada na sequência (3, 10) – (5, 12) – (9, 8) – (8, 10). 

A) (3, 10). 

B) (8, 10). 

C) (5, 12). 

D) (9, 8). 

 

10. Cada número em seguida ao outro possui uma sequência lógica matemática crescente. Analise 

qual é a lógica e determine qual será o próximo termo que completa a sequência numeral (2 - 7/3  - 

8/3 - 3 - _____) 

A) 2/3. 

B) 10/3. 
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C) 9/3. 

D) 40/12. 

 

Conhecimentos Específicos 

11. Em uma situação em que se faz necessário o desenvolvimento de um objeto artesanal utilizando 

a técnica de modelagem no material Biscuit, tendo por temática a personagem Dona Benta, da obra 

literária infantil Sítio do Pica-pau Amarelo, do escritor brasileiro Monteiro Lobato, e sendo este, um 

objeto decorativo em formato de cabeça, para uso em lápis, leve em consideração as seguintes 

situações: 

Material: massa de Biscuit de várias cores, inclusive cor de pele, canetinhas, cola branca, arame 

flexível e lápis preto.  

Modo de fazer: 

A1. Faça uma bolinha com a massa de Biscuit cor da pele e espete no lápis preto. Faça uma mini 

bolinha e cole (nariz). Com um palitinho de dentes faça a boquinha (risquinho afundado). 

A2. Com canetinhas pinte a boquinha e olhos. 

A3. Com arame flexível faça os óculos de Dona Benta e cole no rosto. 

A4. Faça uma bolinha de Biscuit branco, achate e cole sobre a cabeça. Em seguida outra bolinha e 

cole sobre o cabelo (coque). 

A sequência correta de cima para baixo é: 

A) A1, A4, A2 e A3. 

B) A2, A3, A4 e A1. 

C) A1, A2, A4 e A3. 

D) A2, A1, A3 e A4. 

 

12. Dentre os materiais para artesanato, destacam-se as tintas. Há uma categoria de tintas que foi 

criada na década de 40 com base na polimerização de resinas sintéticas [...], com as vantagens de 

ser inodora e não-tóxica, seca totalmente entre 20 e 30 minutos, suas cores podem ser mescladas 

entre si, [...] pode ser aplicada com pincel ou espátula, criando relevos. As características acima são 

relacionadas à tinta: 

A) Nanquim. 

B) Óleo. 

C) Acrílica.  

D) Aquarela. 
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13. O uso direto das mãos é um dos quesitos definidores do artesanato, mas isso não significa que o 

artesão não possa utilizar ferramentas. Cada técnica de artesanato recorre a instrumentos 

apropriados. O ceramista precisa de fornos, às vezes de tornos; o escultor de madeiras precisa de 

cinzéis; e aqueles escultores de Treze Tílias que optaram por moldar o nó de pinho precisaram de 

ferramentas diferentes daqueles da tradição austríaca original, que se utilizava da tília, 

significativamente mais macia. Com relação às ferramentas para artesanato, podemos citar como 

exemplos muito comuns: 

A) Tesoura, pincéis, grampeador, pistola de cola quente, gadanha. 

B) Estilete, pincéis, grampeador, pistola de cola quente, cinzelador. 

C) Tesoura, pincéis, grampeador, pistola de cola fria, pinos de estampar. 

D) Estilete, pincéis, grampeador, pistola de cola quente, formão com ponta em bisel. 

 

14. [...] Tende-se a valorizar o artesanato típico ou de tradição, cujas técnicas de elaboração 

implicam um saber, passado de uma geração para a outra, e cuja origem faz parte da vida das 

pessoas que o produzem. Os objetos são, nesse caso, a manifestação material de um saber imaterial, 

e não são modificados por modismos. Atualmente, tende-se mesmo a considerar que artesanato de 

verdade é aquele em que a qualidade e a admiração causada pelos seus produtos denotam o peso de 

uma técnica. Com base na afirmativa acima, é possível afirmar que o artesanato mais valorizado é 

o: 

A) Oriundo de uma tradição popular. 

B) Fruto de uma demanda de mercado por objetos de uso e consumo. 

C) Consumido pela massa popular e produzido industrialmente. 

D) Objeto de cunho meramente estético e de manufatura industrial. 

 

15. [...] É impossível não reconhecer que nas cerâmicas ou nos tecidos artesanais se pode encontrar 

criatividade formal, significados originais e ausência eventual de função prática, os quais seriam 

originalmente, os atributos da arte. A afirmativa acima menciona que os objetos artesanais podem 

possuir simultaneamente valores: 

A) De contra-estética, de padronização e de singularidade industrial. 

B) De inventividade, de originalidade e da falta de função de uso prático. 

C) De produção em massa e de industrialidade. 

D) De falta de qualidade e de gratuidade. 

 

 



Processo Seletivo - Prefeitura Municipal de Maravilha - SC 

Caderno de Provas 

Edital de Processo Seletivo nº 004/2016 

7 

Prova Monitor Oficina e Artesanato 

UNOESC – Universidade do Oeste de Santa Catarina 

16. Considere as afirmativas: 

I. A linha, bem como o ponto, a cor, a luz, o volume, a textura, é um dos elementos que compõem a 

linguagem ______________. 

II. A linha é o depósito ______________ da pulsão, do ritmo, do movimento, da ação motora e 

energética, revelando no papel pontos, traços, manchas, resultantes da interação 

mão/gesto/instrumento.  

Os termos que se enquadram nas lacunas das afirmativas acima são, respectivamente: 

A) Tátil / sensível. 

B) Sonora / motor. 

C) Gráfica / gráfico. 

D) Matemática / geométrico. 

 

17. No Brasil, o pião de madeira é o mais comum, mas na Bahia tem menino que usa uma pequena 

cabaça para fazer pião que sabe cantar; e em São Paulo você pode encontrar crianças girando uma 

tampa do frasco do detergente, acoplada a um ferro redondo. No que tange o uso de materiais para 

artesanato e suas finalidades e, no caso da necessidade de produção de um brinquedo popular 

“pião”, os materiais mais indicados seriam: 

A) Ferro, sementes, cordas, madeira e vidro. 

B) Madeira, ferro, sementes, cortiça e restos alimentares. 

C) Ferro, sementes, papel, cordas e vidro. 

D) Madeira, ferro, sementes, papel e tampinhas. 

  

18. Em 1912, Picasso e Braque fizeram algo que nenhum pintor havia feito antes. Eles começaram a 

colar pedaços de papel e tecido sobre quadros. Esse método ficou conhecido como colagem. Foi o 

começo de uma nova concepção de arte conhecida como assemblage (montagem) [...]. Atualmente, 

no artesanato, utiliza-se técnica similar, mas com outras finalidades, onde papel e cola são a base 

para a produção de esculturas ou objetos. Esta técnica é conhecida pelo nome: 

A) Respingado. 

B) Bandagem. 

C) Marmorizado. 

D) Papietagem.  

 

19. Com relação aos materiais recicláveis para artesanato, em específico para a produção de 

brinquedos de sucata, alguns aspectos devem ser considerados. Analise a afirmativa abaixo e 
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indique a que ela se refere: Prateleiras fixas com caixas de papelão ou de madeira podem também 

ser muito funcionais. É conveniente escrever fora das caixas ou gavetas o nome do material [...] 

A) Coleta da sucata. 

B) Limpeza do material. 

C) Armazenamento. 

D) Uso. 

 

20. Estimular a criatividade envolve não apenas estimular o indivíduo, mas também afetar seu 

ambiente social e as pessoas que nele vivem. Se aqueles que circundam o indivíduo não valorizam a 

criatividade, não oferecem o ambiente de apoio necessário, não aceitam o trabalho criativo quando 

este é apresentado, então é possível que os esforços criativos do indivíduo encontrem obstáculos 

sérios, senão intransponíveis. O texto acima indica o importante papel das: 

A) Condições de saúde do artesão. 

B) Forças sociais. 

C) Culturas da industrialidade. 

D) Dificuldades terapêuticas do artesanato. 

 


