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CARGO: ARTES 

 
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

Devido a declaração de pandemia da Organização Mundial de Saúde datada de 30 de janeiro 

de 2020, em decorrência da Infecção Humana provocada pelo novo coronavírus (COVID-19), 

serão adotadas medidas de proteção à infecção aos candidatos, fiscais de sala, corredor e 

organização, de acordo com a Portaria SES nº 714/2020 e as normas estabelecidas nas unidades 

de ensino que serão utilizadas para a aplicação da prova. 

 

É obrigatório o uso de máscara em todos os ambientes do local da prova. 

 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Processo Seletivo: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar caneta esferográfica fabricada em 

material transparente de tinta azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 124/2021 – PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA – SC 

2 
 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 08h00min com término às 11h00min. A duração mínima para 

realização da prova é de 30 (trinta) minutos, com tempo máximo de 03h00min (três) horas. A 

Prova será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 

alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 

 

 O Caderno de Provas será composto: 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 03 (três) 

Raciocínio Lógico Matemático 02 (dois) 

Conhecimentos Específicos 10 (dez) 

Total de Questões 15 (quinze) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

LÍNGUA PORTUGUESA 

As questões de 01 a 03 dizem respeito ao título da reportagem a seguir. Leia-o atentamente antes de 

respondê-las. 

(Título da reportagem) 

 

(Fonte adaptada: https://www.correiobraziliense.com.br>Acesso em 21 de setembro de 2021) 

 

01 – Sobre a colocação pronominal, analise: 

“‘Me agrediu várias vezes’, [...]” 

Assinale a alternativa correta: 

a) Há caso de próclise obrigatória. 

b) Há caso de ênclise facultativa. 

c) Há erro de colocação pronominal. 

d) Há caso de mesóclise obrigatória. 

e) Manteria as características gramaticais empregadas caso fosse reescrita como: Agredi-lo-ei 

várias vezes. 

 

Analise o trecho a seguir para responder às questões 02 e 03: 

 

“[...], conta irmã de homem que espancou o pai no DF.” 

 

02 – A partícula “que” exerce função morfológica de: 

a) Conjunção integrante. 

b) Pronome relativo. 

c) Partícula expletiva ou de realce. 

d) Parte integrante de verbos essencialmente pronominais. 

e) Preposição. 
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03 – A partícula “que” poderia ser corretamente substituída por: 

a) “os quais” 

b)  “em que” 

c) “pelo qual” 

d) “o qual” 

e) “a qual” 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 

04 – A razão entre “a” e “b” é igual a 2. Portanto, é correto afirmar que a razão entre  e 

, em termos percentuais, é igual a: 

a) 45%. 

b) 55%. 

c) 65%. 

d) 50%. 

e) 60%. 

 

05 – Analise as notas tiradas por Maria em seu primeiro semestre de aula: 

Disciplina Nota 

Matemática 9,8 

Português 6,5 

Inglês 4 

Considerando que para passar ela precisa tirar 6 pontos e o cálculo utilizado pela escola é o da média 

aritmética simples, assinale a alternativa correta: 

a) Maria não passou de semestre, pois sua média ficou em 5,98. 

b) Maria não passou de semestre, pois sua média ficou em 5,78. 

c) Maria não passou de semestre, pois sua média ficou em 4,52. 

d) Maria não passou de semestre, pois sua média ficou em 4,95. 

e) Maria passou de semestre. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

ARTES 

06 – Tendo como base os estudos de Barbosa, o método comparativo foi criado por Feldman e tem 

como objetivo a crítica na obra de arte. Desenvolve-se por meio do ato de ver, ou seja, através das 

imagens de obras de arte. Define-se em 4 princípios associados a comparação de duas ou mais obras 

de arte. Não é um desses princípios:  

a) A descrição, que significa prestar atenção ao que vê. 

b) A crítica como instrumento de censura. 

c) A análise, que se refere a observar o comportamento do que se vê. 

d) A interpretação que indica o significado para a obra de arte. 

e) O julgamento de valor frente a obra de arte. 

 

07 – Não corresponde a um elemento visual: 

a) O movimento. 

b) A direção. 

c) O tom. 

d) A transcendência. 

e) A cor. 

 

08 – Analise o trecho a seguir: 

“É _____ que o ensino de artes seja realmente discutido e trabalhado em sala de aula, como parte 

integrante do currículo escolar. E para isso, é _____ que o professor defina claramente os 

instrumentos metodológicos adequados no processo de ensino. Assim, se pretendemos contribuir 

para a formação de cidadãos conhecedores da arte e para a melhoria da qualidade da educação 

escolar artística e estética, é preciso que organizemos nossas propostas de tal modo que a arte 

esteja presente nas aulas de arte e se mostre _____ na vida das crianças e jovens.” 

Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas: 

a) Imprescindível – Irrelevante – Onírica. 

b) Prescindível – Irrelevante – Etérea. 

c) Imprescindível - Relevante – Significativa. 

d) Prescindível – Relevante – Cíclica. 

e) Prescindível – Irrelevante – Presente. 
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09 – É incorreto afirmar sobre Anita Malfatti: 

a) Embora modernista, não participou da Semana de Arte Moderna, por discordâncias artísticas 

com os organizadores. 

b) Paulistana que herdou da mãe o dom para as artes plásticas, foi quando adolescente que 

Anita se dedicou às suas primeiras telas. 

c) Estudou anos no exterior para encontrar seu estilo. 

d) Foi o principal alvo das críticas à pintura modernista no Brasil e, por consequência, uma de 

suas mais importantes expoentes. 

e) A artista tinha uma atrofia na mão direita, mas aprendeu a fazer seus trabalhos com a mão 

esquerda e trabalhou até a sua morte. 

 

10 – Ainda sobre a artista da questão anterior, não corresponde a uma obra de Anita Malfatti: 

a) O Homem Amarelo (1917). 

b) O Farol (1915). 

c) Abaporu (1928). 

d) A Mulher de Cabelos Verdes (1916). 

e) A Estudante (1916). 

 

11 – Sobre pintura: 

I – Atualmente o conceito de pintura pode ser ampliado para a representação visual através 

das cores, mas mesmo assim, a definição tradicional de pintura não deve ser ignorada. 

II – O elemento fundamental da pintura é a cor. 

III – A relação formal entre as massas coloridas presentes em uma obra constitui sua estrutura 

fundamental, guiando o olhar do espectador e propondo-lhe sensações de calor, frio, 

profundidade, sombra, entre outros. 

Dos itens acima: 

a) Apenas o item I está incorreto. 

b) Apenas o item II está correto. 

c) Apenas o item III está correto. 

d) Todos os itens estão incorretos. 

e) Todos os itens estão corretos. 
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12 – Tipos de projeção geométrica axonométrica:  

( ) Trimétrica 

( ) Dimétrica 

( ) Intermétrica 

( ) Isométrica 

Levando-se em consideração que (V) significa Verdadeiro e (F) significa Falso, a sequência correta 

das proposições acima é, respectivamente: 

a) F – F – V – F 

b) F – V – V – F 

c) F – F – V – V 

d) V – V – F – V 

e) V – V – V – V 

 

13 – Analise o trecho a seguir: 

“É na interação com os pares e com adultos que as crianças vão constituindo um modo próprio de 

agir, sentir e pensar e vão descobrindo que existem outros modos de vida, pessoas diferentes, com 

outros pontos de vista. Conforme vivem suas primeiras experiências sociais (na família, na 

instituição escolar, na coletividade), constroem percepções e questionamentos sobre si e sobre os 

outros, diferenciando-se e, _____, identificando-se como seres individuais e sociais. Ao mesmo 

tempo que participam de relações sociais e de cuidados pessoais, as crianças constroem sua 

autonomia e senso de autocuidado, de _____ e de _____ com o meio. Por sua vez, na Educação 

Infantil, é preciso criar oportunidades para que as crianças entrem em contato com outros grupos 

sociais e culturais, outros modos de vida, diferentes atitudes, técnicas e rituais de cuidados 

pessoais e do grupo, costumes, celebrações e narrativas. Nessas experiências, elas podem ampliar 

o modo de perceber a si mesmas e ao outro, valorizar sua identidade, respeitar os outros e 

reconhecer as diferenças que nos constituem como seres humanos.” 

Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas: 

a) Simultaneamente – Reciprocidade – Interdependência. 

b) Posteriormente – Viabilidade – Independência. 

c) Anteriormente – Ingerência – Autonomia. 

d) Sequencialmente – Relativização – Dependência. 

e) Concomitantemente - Unilateralidade – Independência. 
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14 – O jongo: 

I – É uma dança de origem africana, mais especificamente de Angola, que acontece em roda e 

utiliza instrumentos de percussão. 

II – Ao contrário de outras danças brasileiras, não é acompanhada pelo canto e palmas dos 

participantes. 

III – Um casal por vez vai para o centro da roda e dança de forma bem divertida, dando as famosas 

umbigadas. 

Dos itens acima: 

a) Apenas o item I está incorreto. 

b) Todos os itens estão corretos. 

c) Apenas o item II está incorreto. 

d) Apenas o item III está correto. 

e) Todos os itens estão incorretos. 

 

15 – Para que se concretize a educação escolar, exige-se um padrão mínimo de insumos, que tem 

como base um investimento com valor calculado a partir das despesas essenciais ao desenvolvimento 

dos processos e procedimentos formativos, que levem, gradualmente, a uma educação integral, 

dotada de qualidade social. Não é um deles:  

a) Creches e escolas que possuam condições de infraestrutura e adequados equipamentos. 

b) Estabelecimento de hierarquia de saberes entre o alunado. 

c) Professores qualificados com remuneração adequada e compatível com a de outros 

profissionais com igual nível de formação, em regime de trabalho de 40 (quarenta) horas em 

tempo integral em uma mesma escola. 

d) Definição de uma relação adequada entre o número de alunos por turma e por professor, que 

assegure aprendizagens relevantes. 

e) Pessoal de apoio técnico e administrativo que responda às exigências do que se estabelece 

no projeto político-pedagógico. 

 


