
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 
 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 002/2016 – MUNICÍPIO DE IPIRA - SC 

 

1 
 

 

CARGO: PROFESSOR DE ARTES 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 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 apenas caneta esferográfica, 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 3 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 

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 8 (oito) horas e 30 (trinta) minutos com termino às 11 (onze) horas 

e 30 (trinta) minutos. A duração mínima para realização da prova é de 1 (uma) hora, com tempo 
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máximo de 3 (três) horas. A Prova será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada 

questão composta de 5 alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 

 

 

 O Caderno de Provas será composto: 

 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 04 (quatro) 

Raciocínio Lógico (matemática) 03 (três) 

Conhecimentos Gerais/Atualidades 03 (três) 

Conhecimentos Específicos 10 (dez) 

Total de Questões 20 (vinte) 

 

 

 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 

 

LINGUA PORTUGUESA 

1. Complete as frases com os verbos apresentados preenchendo com os números correspondentes, 

considerando as ideias contidas nos excertos. 

1. sortir 

2. surtir. 

(  ) Em tempos de crise, é necessário que a despensa esteja________________ de alimentos. 

(  ) Em 2009 ocorreu um ____________________de gripe H1N1. 

(  ) O médico alterou a minha medicação porque a anterior não estava __________ efeito. 

(  ) Já comprei um __________________ de mantimentos para vários meses. 

(  ) Minhas palavras parecem não ter ___________________ qualquer tipo de alteração no seu 

comportamento. 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:  

a) 1 – 1 – 1 – 2 – 2 

b) 1 – 2 – 1 – 2 – 2 

c) 2 – 1 – 1 – 2 – 2 

d) 1 – 2 – 2 – 1 – 2 

e) 1 – 2 – 2 – 2 – 2 

 

2. A palavra que apresenta o mesmo número de letras e fonemas do vocábulo carretilha está em: 

a) Profilaxia 

b) Referencia  

c) Corroborar  

d) Cavalheiro  

e) Embrulhado 

 

3. Observando o uso dos porquês é possível afirmar que são sentenças corretamente grafadas:  

I. Você brigou comigo. Por quê?  

II. Porquê você brigou comigo?  

III. Por que você brigou comigo? 

IV. Porque você brigou comigo? 

V. Gostaria de saber o porquê você brigou comigo. 
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a) I ; II e III 

b) I ; III e V 

c) I ; II e IV 

d) I ; III e IV 

e) II ; III e V 

 

4. Estão respeitadas as regras de concordância verbal  em:  

I. Entre as duas hipóteses que examinou, considera o autor que o elemento comum é redução da 

capacidade de sonhar. 

II. Seria essencial que nunca faltasse aos adolescentes, mesmo em nossos dias pragmáticos, a 

liberdade inclusa nos sonhos. 

III. Caso deixasse de haver as grandes bibliotecas de hoje, é possível que os homens do futuro não 

pudessem interpretar plenamente a nossa cultura. 

IV. A vida têm uma só entrada: a saída é por cem portas”. 

V. Tudo eram alegrias e cânticos. 

a) Todas as alternativas estão corretas EXCETO a IV; 

b) Apenas as alternativas IV e V estão corretas; 

c) Somente a alternativa I está correta. 

d) Apenas as alternativas I, II, III e IV estão corretas; 

e) Somente a alternativa IV está correta. 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO (MATEMÁTICA) 

5. Um vendedor ambulante compra espigas de milho de um feirante ao preço de R$ 0,82 de cada duas 

unidades. Ele revende essas mesmas espigas de milho por R$ 3,20 para cada embalagem plastificada 

com quatro unidades. O número de espigas de milho que ele precisa vender para obter um lucro de 

R$ 156,00 é: 

a) 270 

b) 300 

c) 400 

d) 350 

e) 280 
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6. Um veículo é ofertado pela montadora em três cores diferentes, podendo o comprador optar entre 

os motores 1.0 cc, 1.4 cc, 1.6 cc, 1.8 cc e 2.0 cc, nas versões “standat” e “luxo”. O número de 

alternativas que o cliente terá é de:  

a) 10 

b) 30 

c) 45 

d) 50 

e) 54 

 

7. Uma laje de concreto é retangular e tem 5 m de comprimento, 3,5 m de largura e 14 cm de 

espessura. O volume de concreto usado nesta laje é: (em ) 

a) 24,5 

b) 4,95 

c) 8,05 

d) 5,10 

e) 2,45 

 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

8. O Governo Federal enviou para o Congresso Nacional, em junho de 2016, uma proposta de 

emenda constitucional para a criação de um teto para os gastos públicos para os próximos 20 

anos, a partir de 2017, que ficou conhecida como a PEC dos gastos públicos. Este tema foi da 

PEC nº ____ . 

Assinale a alternativa correta. 

a) PEC 743 

b) PEC 243 

c) PEC 746 

d) PEC 246 

e) PEC 241 

 

9. “O Prefeito Emerson Ari Reichert, juntamente com o Vice Prefeito, Adilson Alfredo Schwingel e 

os Vereadores, Ari Arno Koch e Joacir José Toledo estiveram em Brasília na última semana, 
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viabilizando recursos para Ipira.” Fonte: www.ipira.sc.gov.br Acessado em 26 de dezembro 

2016 

O texto acima se refere à viagem realizada em novembro de 2016, para viabilizar liberação de mais 

de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais) para a execução de obras emergenciais de 

muros de contenção para estabilização de encostas comprometidas com as fortes chuvas ocorridas no 

município ainda em 2014.  Através de qual ministério foi a liberação desse recurso? 

a) Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Agrário 

b) Ministério da Integração Nacional 

c) Ministério da Defesa Civil Brasileira 

d) Ministério do Desenvolvimento Municipal 

e) Ministério da Fazenda 

 

10. Segundo o Art. 169 da Lei Orgânica de Ipira o Conselho Municipal de Educação, incumbido de 

normatizar e fiscalizar o sistema de ensino no município, será composto por indicação de 

representantes __________________. 

I. dos Poderes Executivo e Legislativo 

II. de entidades ligadas ao magistério 

III. do Poder Judiciário 

IV. de organizações científicas e culturais 

V. de organizações sindicais 

a) I e IV são incorretas 

b) II e V são incorretas 

c) IV e V são incorretas 

d) III é incorreta 

e) I, II e IV são incorretas 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

PROFESSOR DE ARTES 

11. Um movimento artístico é caracterizado por ideias comuns, data de criação, local, participantes e, 

em alguns casos, por um manifesto. A constituição de movimentos artísticos ocorre a partir do 

final do século XIX, com o impressionismo e será a marca da arte moderna da primeira metade 

do século XX, quando cada movimento era considerado uma vanguarda artística. 

     Assinale a alternativa que contenha os autores e seus respectivos movimentos artísticos: 

http://www.ipira.sc.gov.br/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arte_moderna
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vanguarda_art%C3%ADstica
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a) Renoir/Impressionismo; Pablo Picasso/Cubismo; Georges Seurat/Pontilhismo; 

b) Renoir/Pontilhismo; Marc Chagal/Surrealismo; Pablo Picasso/Naturalismo; 

c) Pablo Picasso/Naturalismo; Renoir/Expressionismo; Georges Seurat/Dadaísmo; 

d) Georges Seurat/Pontilhismo; Pablo Picasso/Naturalismo; Renoir/cubismo; 

e) Marc Chagal/ Surrealismo; Pablo Picasso/Dadaísmo; Georges Seurat/Romantismo.  

 

12. No que se refere ao Plano Municipal de Educação de Ipira, é incorreto afirmar: 

a) O Plano Municipal de Educação de Ipira não é só de responsabilidade do poder público, mas 

também de todos os profissionais da educação, dos alunos, dos pais e de todas as instituições 

sociais, políticas e econômicas; 

b) O Plano Municipal de Educação de Ipira é um documento que norteará as ações nos próximos 

20 anos no setor educacional, 

c) O Plano Municipal de Educação de Ipira prevê o alinhamento com as políticas do governo 

federal através do MEC, visando implementar mudanças e melhorias necessárias à qualificação 

dos diferentes níveis e modalidades de ensino no município.  

d) O Plano Municipal de Educação de Ipira visa a articulação das ações do Plano Nacional e do 

Plano Estadual, preservando a flexibilidade necessária para concretizar as metas e estratégias, 

estabelecendo prioridades que considerem as desigualdades sociais, garantindo a 

universalização da formação escolar mínima;  

e) O Plano Municipal de Educação de Ipira visa a elevação do nível de escolaridade da população, 

a melhoria geral da qualidade de ensino, a formação continuada dos professores e, ainda, 

propondo metas em torno das quais possa haver um efetivo compromisso da rede municipal e 

estadual de ensino do município de Ipira com a educação da população.  

 

13. A Idade Média foi um longo período da história que se estendeu do século V ao século XV. Seu 

início foi marcado pela queda do Império ___________ do Ocidente, em 476, e o fim, pela 

tomada da _______________ pelos turcos em 1453. 

Os ______________ do século XV e XVI chamavam a Idade Média de Idade das Trevas. 

Afirmavam que havia ocorrido na Europa, um _______________ artístico, intelectual, filosófico 

e institucional, em relação à produção da Antiguidade Clássica. 

  Assinale a alternativa que contenha as palavras corretamente adequadas ao texto. 
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a) Otomano – Oceania – iluministas – relacionamento; 

b) Romano – Constantinopla – humanistas – retrocesso; 

c) Europeu – África – humanistas – entendimento; 

d) Asiático – Ásia – humanistas – avanço; 

e) Otomano – Oceania – iluministas – retrocesso. 

 

14. O folclore catarinense é um dos mais diversificados do Brasil, devido aos seus componentes 

culturais. Nossa região foi povoada por várias etnias, como os indígenas, os africanos, os 

italianos, os alemães, os poloneses e várias outras. 

Não configura uma manifestação folclórica catarinense: 

a) Dança do Pau-de-fitas; 

b) Cantoria do Divino; 

c) Dança do Cacumbi; 

d) Boi-de-mamão; 

e) Saravejada. 

 

15. Assinale a alternativa correta: O Ensino da arte na contemporaneidade desenvolve-se de acordo 

com três eixos norteadores: “fazer arte”, ler imagens e contextualizá-las no tempo e espaço. Estes 

se referem à Proposta Triangular do ensino da Arte, sistematizada no final dos anos de 1980, pela 

professora e pesquisadora: 

a) Ana Barbosa Leme; 

b) Ana Mae Barbosa; 

c) Carolina Brás Souto; 

d) Georgina Vicente; 

e) Carla Regina Brito. 

 

16. Através do desenvolvimento e da popularização da internet, características como a participação e 

a colaboração são essenciais em propostas educacionais. Surgem tecnologias que viabilizam a 

criação e a interação com propostas artísticas em ambientes virtuais que se configuram como 

mais um espaço de experiências vividas, de construções de subjetividades, de ampliações na 

apreensão da realidade, contribuindo para a configuração de um sujeito pesquisador. A 

interatividade favorece a construção de conhecimento em arte, amplia o campo de recursos 
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pedagógicos, propicia novas formas de percepção do mundo, bem como de expressão e 

comunicação. Neste contexto, é incorreto dizer que: 

a) As tecnologias digitais potencializam a relação entre educação e arte; 

b) O enlace entre arte, tecnologia e educação deve vislumbrar-se no aprimoramento da recepção 

da obra de arte produzida pelos meios digitais. 

c) O acesso às obras de arte por meio do computador, bem como vídeos, CD-ROM, DVDs sobre 

artistas, exposições, coleções, dificultam o contato com as produções artísticas; 

d) Nas relações entre as tecnologias digitais e o ensino das artes visuais, faz-se necessário que o 

professor procure apreender as mesmas, como ferramenta, pesquisa e linguagem; 

e) As produções e proposições artísticas consonantes com as tecnologias digitais instigam a busca 

pela interação e vivência por parte dos professores e alunos, proporcionando desdobramentos 

nas diferentes formas de relações. 

 

17. Para se compreender as atividades desenvolvidas pelos arte-educadores temos de nos ater aos 

diferentes períodos em que a Educação para a Arte desenvolveu-se e o que dela esperavam os 

próprios educadores. Podemos identificar como fios condutores na história da educação brasileira 

alguns períodos pontuais em que o ensino da arte foi contemplado no currículo de maneiras 

diferenciadas.  

Enumere os parênteses de acordo com o texto que corresponde aos períodos do ensino da arte e 

assinale a alternativa correta. 

1. Movimento Educação pela Arte, baseado na expressão da liberdade criadora, com forte 

influência dos paradigmas da arte moderna e das disciplinas próprias no início do século XX; 

2. Instalou-se no Brasil nos anos 1960 e 70. Visava os interesses da sociedade industrial e a 

preparação dos alunos para o mercado de trabalho, caracterizada pelas atividades artísticas – 

Aprender a fazer. 

3. Seguia a proposta da pedagogia ativa no final dos anos 1970, com ações interdisciplinares em 

torno de um tema gerador; 

4. Propôs para o trabalho docente um saber ser e um saber fazer e os conteúdos relacionados à 

cultura universal e ás realidades sociais; 

5. A Arte é componente curricular obrigatório, definida em quatro linguagens: arte visual, música, 

dança e teatro. Muitos arte-educadores passam a trabalhar a partir de três eixos de 

aprendizagem significativa em Arte: Fazer, Apreciar, Refletir. 

(        ) Arte na Escola Construtivista; 
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(        ) Arte na Escola Libertadora ou Libertária; 

(        ) Arte na Escola Nova ou Ativa; 

(        ) Arte na Escola Tecnicista; 

(        ) Escola Crítico Social dos Conteúdos. 

     Assinale a alternativa com ordem que se estabeleceu: 

a) 5 – 4 – 3 – 2 – 1; 

b) 5 – 3 – 1 – 2 – 4; 

c) 5 – 1 – 2 – 3 – 4; 

d) 3 – 4 – 1 – 2 – 3; 

e) 2 – 3 – 4 – 1 – 5.  

 

18. Assinale a alternativa com a ordem cronológica correta, no que se refere à linha do tempo da 

História da Arte: 

a) Arte na Pré-História, Arte no Egito, Arte na Grécia, Arte Romana, Arte Românica, Arte Gótica, 

Renascimento, Arte Barroca, Neoclassicismo, Impressionismo; 

b) Arte na Pré-História, Arte no Egito, Arte na Grécia, Arte Romana, Arte Românica, Arte Gótica, 

Arte Barroca, Neoclassicismo, Renascimento, Impressionismo; 

c) Arte na Pré-História, Arte na Grécia, Arte no Egito, Arte Romana, Arte Gótica, Arte Românica, 

Renascimento, Arte Barroca, Neoclassicismo, Impressionismo; 

d) Arte na Pré-História, Arte na Grécia, Arte Romana, Arte Românica, Arte Gótica, Arte no Egito, 

Renascimento, Arte Barroca, Neoclassicismo, Impressionismo; 

e) Arte na Pré-História, Arte no Egito, Arte Românica, Arte na Grécia, Arte Romana, Arte Gótica, 

Renascimento, Arte Barroca, Neoclassicismo, Impressionismo; 

 

19. Arte Moderna é um termo que se refere às expressões artísticas surgidas no final do século XIX, 

que se estenderam até a metade do século XX. 

     Assinale a alternativa que não contenha expressões artísticas deste período. 

a) Fauvismo, Surrealismo, Futurismo; 

b) Surrealismo, Dadaísmo, Futurismo; 

c) Art Nouveau, Construtivismo, Simbolismo; 

d) Surrealismo, Futurismo, Dadaísmo; 

e) Art Nouveau, Romantismo, Neoclassicismo; 
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20. Assinale a alternativa com o nome da obra abaixo, seu autor e o movimento artístico a que 

pertence, respectivamente: 

 

       

 

a) Doze Girassóis numa Jarra, Vincent Van Gogh, Impressionismo; 

b) Floral, Vincent Van Gogh, Impressionismo; 

c) Doze Girassóis numa Jarra, Monet, Impressionismo; 

d) Vaso e Flores, Vincent Van Gogh, Impressionismo; 

e) Doze Girassóis numa Jarra, Vincent Van Gogh, Surrealismo. 

 

 


