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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; 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 
 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 001/2017 – MUNICÍPIO DE ARABUTÃ – SC 

 

2 
 

 A Prova escrita terá início às 8 (oito) horas com termino às 11 (onze) horas. A duração mínima 

para realização da prova é de 30 (trinta) minutos, com tempo 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 03 (três) 

Raciocínio Lógico (matemática) 03 (três) 

Conhecimentos Gerais/Atualidades 04 (quatro) 

Conhecimentos da Área da Educação 05 (cinco) 

Conhecimentos Específicos  05 (cinco) 

Total de Questões 20 (vinte) 

 

OBS: Em caso de inscrição para duas áreas você recebe 02 (dois) cadernos 

de prova e os 02 (dois) cartões resposta, um para cada área escolhida, sendo 

que os dois cartões devem ser preenchidos de 1 (um) a 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. Analise a concordância verbal das frases abaixo apresentadas e assinale aquela que está 

incorreta: 

a) Astronautas dos EUA e França iniciam caminhada espacial. 

b) EUA acusa Fiat Chrysler de fraude em controle de poluição. 

c) Senado dos EUA começa a sabatinar indicados de Trump. 

d) Trump diz pela 1ª vez que Rússia pode estar por trás de ataque hacker na eleição.  

e) Diretor de ética dos EUA critica plano de Trump para evitar conflito de interesses. 

 

2. Assinale a alternativa na qual as palavras em destaque são respectivamente: substantivo 

derivado, adjetivo e verbo, respectivamente: 

a) O território japonês é pequeno.  

b) O menino é o responsável pela limpeza. 

c) A menina disse que poucas pessoas tem esperteza. 

d) Mariana é uma menina alta, magra e muito bonita. Tem olhos verdes e cabelos cacheados. 

e) Aquele vestido vermelho está sujo. 

 

3. Assinale a alternativa na qual o vocábulo possua o mesmo número de letras e fonemas de: 

galinha 

a) Sorvete 

b) Chuvisco 

c) Guitarra 

d) Exceção  

e) Dinheiro  

 

RACIOCÍNIO LÓGICO (MATEMÁTICA) 

4. A negação de “Paulo comprou um carro novo e foi ao jogo com Felipe” é: 

a) Paulo não comprou um carro novo e não foi ao jogo com Felipe; 

b) Paulo não comprou um carro novo e foi ao jogo sozinho; 

c) Paulo não comprou um carro novo ou não foi ao jogo com Felipe; 

http://g1.globo.com/busca/click?q=EUA&p=7&r=1484320179032&u=http%3A%2F%2Fgloboplay.globo.com%2Fv%2F5568941%2F&t=informacional&d=false&f=false&ss=3a05352201fdabae&o=&cat=a
http://g1.globo.com/mundo/noticia/trump-fara-a-america-grande-novamente-diz-mike-pence-em-primeira-coletiva-apos-eleicao.ghtml
http://g1.globo.com/mundo/noticia/diretor-de-etica-dos-eua-critica-plano-de-trump-para-evitar-conflito-de-interesses.ghtml
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d) Paulo comprou um carro novo, mas não foi ao jogo; 

e) Paulo não comprou um carro novo e não foi ao jogo. 

 

5. Trabalhando 8 horas por dia, 25 trabalhadores, com a mesma produtividade, deixam uma obra 

pronta em 48 dias. Trabalhando 10 horas por dia, 20 trabalhadores com uma produtividade 

20% menor que os primeiros, deixam a mesma obra pronta em: 

a) 60 dias 

b) 48 dias 

c) 40 dias 

d) 32 dias 

e) 30 dias 

 

6. Na tentativa de manter seus estudantes focados nos estudos até o último dia de aula um 

colégio adotou a fórmula de calcular a média final de seus alunos com a seguinte 

sistemática: 

1º bimestre tem peso 1 

2º bimestre tem peso 2 

3º bimestre tem peso 2 

4º bimestre tem peso 3. 

Um aluno desse colégio obteve as seguintes notas na disciplina de Português: 1º bimestre 5,0; 2º 

bimestre 4,5; 3º bimestre 5,0  e  4º bimestre 6,0. A média anual final desse aluno foi de: 

a) 5,05 

b) 5,25 

c) 5,35 

d) 5,45 

e) 5,50 

 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

7. A Câmara de Vereadores tem autonomia financeira através de repasse mensal da 

administração municipal, previsto no orçamento e obedecidas as exigências legais. A 

Câmara apresenta publicamente a prestação de contas e é fiscalizada pelo Tribunal de 

Contas. Como se chama o repasse de recurso financeiro do Executivo para o Legislativo? 

a) Repasse orçamentário 
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b) Duodécimo  

c) Transferência constitucional 

d) Dotação orçamentária 

e) Transferência horizontal 

 

8. O Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE consiste na transferência de recursos 

financeiros do Governo Federal, em caráter suplementar, aos estados e municípios, para 

aquisição de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar. Quais são as exigências 

para que os municípios participem do programa? 

Assinale a alternativa incorreta: 

a) Cumprir com as normas estabelecidas pelo FNDE na aplicação dos recursos; 

b) Aplicar o recurso somente na aquisição de gêneros alimentícios; 

c) Instituir o Conselho de Alimentação Escolar como órgão deliberativo, fiscalizador e de 

assessoramento; 

d) Efetuar a prestação de contas dos recursos recebidos; 

e) Apresentar mensalmente ao MEC o plano de execução do programa demonstrando a aplicação do 

recurso, o nome dos fornecedores e os benefícios para as crianças. 

 

9. Muitas são as pessoas que durante a vida executaram ações em prol da humanidade e 

deixaram sua marca na história. Os nomes de algumas dessas personalidades estão abaixo.  

Relacione as duas colunas e após marque a sequência correta: 

I – Herbert José de Souza - 

Betinho 

(   ) Nasceu em maio de 1914, em Salvador - BA e recebeu o 

nome de Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes. Morreu 

em março 1992. Por suas obras de caridade e de assistência 

aos pobres e necessitados ficou conhecida como “O anjo 

bom da Bahia”. 

II – Zilda Arns (   ) Patrono da educação brasileira. Educador, pedagogo e 

filósofo. Um dos pensadores mais notáveis da história da 

pedagogia mundial. É o brasileiro mais homenageado da 

história: ganhou 29 títulos de Doutor Honoris Causa de 

universidades da Europa e América, e recebeu diversos 

galardões como o prêmio da UNESCO de Educação para a 

Paz em 1986. Nasceu em 1921 e morreu em 1997. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Europa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
https://pt.wikipedia.org/wiki/UNESCO
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III – Chico Xavier (  ) Nasceu em novembro de 1935, hemofílico, e morreu em 

agosto/1997. Foi exilado político nos tempos da ditadura 

militar. Foi anistiado em 1979 e retornou ao Brasil. Em 1986 

descobriu ter contraído o vírus da AIDS em uma das 

transfusões de sangue a que era obrigado a se submeter 

periodicamente devido à hemofilia. Em sua vida pública esse 

fato repercutiu na criação de movimentos de defesa dos 

direitos dos portadores do vírus. Junto com outros membros 

da sociedade civil, fundou e presidiu, até a sua morte, 

a Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS. Ativista 

dos direitos humanos, concebeu e dedicou os últimos anos 

de sua vida ao projeto “Ação da Cidadania Contra a Fome, a 

Miséria e Pela Vida.” 

IV – Nelson Mandela (   ) Missionária católica albanesa, considerada a maior do 

século 20, dedicou sua vida aos desprotegidos e pobres da 

Índia, por meio da sua congregação "Missionárias da 

Caridade".  Nasceu em 1910 e morreu em 1997. 

V -  Irmã Dulce (   ) Nasceu em 1944 no Acre, aprendeu a ler aos 19 anos, 

pois não tinha acesso à escola. Seringueiro, sindicalista, 

ativista político e ambientalista. Lutou pela preservação da 

Bacia Amazônica, pois dali dependia a subsistência dos 

seringueiros. Foi assassinado em 22 de dezembro de 1988, 

com tiros de escopeta no peito, na porta dos fundos de sua 

casa, quando saia para tomar banho. Sua família e amigos 

criaram uma OnG com seu nome, que desenvolve projetos 

socioambientais no Acre.  

VI – Madre Teresa de Calcutá (   ) Escritor brasileiro de maior sucesso comercial da 

história. Psicografou mais de 450 livros além de milhares de 

cartas. Sempre doou os direitos autorais dos livros para 

instituições de caridade. Conhecido como o maior líder 

espiritual do Brasil, sendo uma das personalidades mais 

admiradas e aclamadas no país. Nasceu em 1910 e morreu 

em 2002.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/1986
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_da_imuno-defici%C3%AAncia_adquirida
https://pt.wikipedia.org/wiki/Associa%C3%A7%C3%A3o_Brasileira_Interdisciplinar_de_AIDS
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VII – Chico Mendes (   ) Catarinense, Médica Pediatra e Sanitarista. Fundou a 

Pastoral da Criança, organismo que tem como objetivo a 

promoção do desenvolvimento integral de crianças entre 

zero e seis anos de idade, ação que ajudou a derrubar a 

mortalidade infantil, de 62 por mil (na década de 80) para 20 

por mil. Fundou também a Pastoral do Idoso. Coordenadora 

internacional da Pastoral da Criança. Indicada pelo governo 

brasileiro ao prêmio Nobel da Paz. Morreu, aos 75 anos, no 

terremoto do Haiti em 2010.  

VIII – Paulo Freire (   ) Passou 27 anos na prisão. Foi libertado em 1990, após 

intensa pressão de campanha internacional.  Ganhou o 

Prêmio Nobel da Paz em 1993. Até 2009, ele havia dedicado 

67 anos de sua vida à causa que defendeu como advogado 

dos direitos humanos e pela qual se tornou prisioneiro de um 

regime de segregação racial, até ser eleito o primeiro 

presidente da África do Sul livre.  

Fonte: www.wikipedia.com.br Acessado em 16/01/2017 

Assinale a sequência correta: 

a) II, VIII, I, III, IV, VI, VII, V 

b) V, VIII, I, VI, VII, III, II, IV 

c) III, VIII, I, II, VI, IV, VII, V 

d) IV, V, I, III, II, VI, VII, VIII 

e) VIII, V, I, III, IV, VI, VII, II 

 

10. O Brasil sediou no mês de agosto/2016 os Jogos Olímpicos, onde obteve o 13º lugar no 

quadro geral de medalhas. As medalhas de ouro foram conquistadas nas modalidades de: 

I – Judô 

II – Salto com Vara 

III – Ginástica Artística 

IV – Vela 

V – Vôlei de Praia e Vôlei de Quadra - masculino 

VI – Vôlei de Praia - feminino 

VII – Boxe 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Direitos_humanos
http://www.wikipedia.com.br/


ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 
 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 001/2017 – MUNICÍPIO DE ARABUTÃ – SC 

 

8 
 

VIII – Futebol Masculino 

Assinale a alternativa correta: 

a) I, II, III, V, VI 

b) I, II, IV, V, VI, VIII 

c) I, II, IV, V, VII, VIII 

d) III, IV, V, VII, VIII 

e) I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII 

 

CONHECIMENTOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO 

11. No artigo primeiro da LDB 9394/96 prevê-se que a educação abrange os processos 

formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas 

instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil 

e nas manifestações culturais. Especificamente, em relação a educação, no parágrafo 

primeiro dessa Lei, postula-se que a educação destina-se para: 

a) orientar a educação escolar que se desenvolve, predominantemente, por meio do ensino, em 

instituições próprias. 

b) disciplinar a educação escolar que se desenvolve, predominantemente, por meio do ensino, em 

instituições próprias. 

c) fortalecer a educação escolar que se desenvolve, predominantemente, por meio do ensino, em 

instituições próprias. 

d) avaliar a educação escolar que se desenvolve, predominantemente, por meio do ensino, em 

instituições próprias. 

e) equalizar a educação escolar que se desenvolve, predominantemente, por meio do ensino, em 

instituições próprias. 

 

12. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), lei 8069/90, relaciona inúmeras condutas 

atentatórias aos direitos de crianças e adolescentes que, se praticadas, podem caracterizar 

crimes e outras que constituem as chamadas infrações administrativas. Nesse sentido, 

determina-se no artigo 56 do ECA que os dirigentes de estabelecimentos de ensino 

comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de:  

I. Maus-tratos envolvendo seus alunos; 

II. Reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares; 

III. Participação das crianças ou adolescentes em festividades de final de semana; 
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IV. Decisão de credo ou culto religioso; 

V. Elevados níveis de repetência; 

VI. Participação em cursos preparatórios para o mercado de trabalho; 

A resposta correta está em: 

a) Apenas nas alternativas I, II,III e VI; 

b) Apenas nas alternativas I, II, III, V e VI; 

c) Todas as alternativas estão corretas, EXCETO a alternativa VI; 

d) Apenas nas alternativas I, II e V; 

e) Apenas nas alternativas I e II; 

 

13. Entre as dez diretrizes do Plano Nacional de Educação (PNE) 13.005/2014, uma assegura a 

promoção do princípio da gestão democrática da educação pública. Diante da diretriz e 

visando a efetivação da gestão democrática e da participação da comunidade nos aspectos 

educacionais temos um plano perpassado de estratégias que vinculam-se a esse escopo. 

Assinale as assertivas que indicam iniciativas que corroboram para a efetivação da gestão 

democrática: 

I. estimular a constituição e o fortalecimento de conselhos escolares e conselhos municipais de 

educação; 

II. constituir fóruns permanentes de educação; 

III. induzir processo contínuo de autoavaliação das escolas; 

IV. favorecer processos de autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira nos 

estabelecimentos de ensino; 

V. desenvolver programas de formação de diretores e gestores escolares; 

VI. estimular, em todas as redes de educação básica, a constituição e o fortalecimento de grêmios 

estudantis e associações de pais; 

VII. estimular a participação e a consulta de profissionais da educação, alunos(as) e seus familiares 

na formulação dos projetos político-pedagógicos, currículos escolares, planos de gestão escolar e 

regimentos escolares; 

Assinale a alternativa que ratifica sua resposta: 

a) Somente as alternativas II,IV e VI; 

b) Somente as alternativas I,III e VI; 

c) Somente as alternativas I, II, III, IV e VI; 

d)  Todas as alternativas estão corretas, exceto a alternativa IV ; 
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e) Todas as alternativas estão corretas; 

 

14. A visão processual do planejamento reflete no entendimento de sua execução, já que não 

pode ser visto como um produto que congela a realidade. Daí a previsão, na Lei nº 

13.005/2014, art. 5º, de que a execução do PNE e o cumprimento de suas metas serão objeto 

de monitoramento contínuo e de avaliações periódicas, realizados por quatro instâncias, 

EXCETO:  

a) Comitê de Ética da Universidade de Brasília;  

b) Ministério da Educação (MEC);  

c) Conselho Nacional de Educação (CNE);  

d) Fórum Nacional de Educação; 

e) Comissões de Educação da Câmara dos Deputados e Comissão de Educação, Cultura e Esporte 

do Senado Federal; 

 

15. Relacione o excerto ao pensador: 

I. HOWARD GARDNER A) O teórico do ensino como processo social 

II. JEAN PIAGET   B) O cientista das inteligências múltiplas 

III. LEV VYGOTSKY  C) A estudiosa que revolucionou a alfabetização 

IV. ANÍSIO TEIXEIRA  D) O inventor da escola pública no Brasil 

V. B.F. SKINNER  E) O biólogo que pôs a aprendizagem no microscópio 

VI. PAULO FREIRE F) O mentor da educação para a consciência 

VII. EMILIA FERREIRO G) O cientista do comportamento e do aprendizado 

Assinale a alternativa que ratifica a resposta: 

a) I – A;        II- E;        III-B;        IV-D;         V-G;       VI- F;        VII- C; 

b) I – B;        II- E;        III-A;        IV-D;         V-G;       VI- F;        VII- C; 

c) I – B;        II-G;         III-F;        IV- D;         V- E;       VI- A;       VII- C; 

d) I – A;        II-B;        III-D;        IV- C;         V-G;        VI- F;        VII- E; 

e) I – B;        II- E;        III-A;        IV- D;         V- F;       VI -G;        VII-C; 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

PROFESSOR DE ARTES 

16. Dentre as principais características do Impressionismo, movimento artístico que 

revolucionou profundamente a pintura e deu início às grandes tendências da arte do século 

XX, é incorreto dizer: 

a) A pintura deve registrar as tonalidades que os objetos adquirem ao refletir a luz solar num 

determinado momento, pois as cores da natureza se modificam constantemente, dependendo da 

incidência da luz do sol. 

b) As figuras não devem ter contornos nítidos, pois a linha é uma abstração do ser humano para 

representar imagens. 

c) As sombras devem ser luminosas e coloridas, tal como é a impressão visual que nos causam, e 

não escuras ou pretas, como os pintores costumavam representá-las no passado. 

d) Os contrastes de luz e sombra devem ser suaves e obtidos de acordo com a lei das cores 

primárias. Assim, um amarelo próximo a um violeta produz uma impressão de sombra muito mais 

real do que a claridade tão valorizada pelos pintores barrocos. 

e) As cores e tonalidades não devem ser obtidas pela mistura das tintas na paleta do pintor. Devem 

ser puras e dissociadas nos quadros em pequenas pinceladas. É o observador que, ao admirar a 

pintura, combina as várias cores, obtendo o resultado final. A mistura deixa, portanto, de ser técnica 

para se óptica. 

 

17. O estilo Gótico desenvolveu-se na Europa, principalmente na França, durante a Baixa Idade 

Média e é identificado como a Arte das Catedrais. A partir do século XII a França conheceu 

transformações importantes, caracterizadas pelo desenvolvimento comercial e urbano e pela 

centralização política, elementos que marcam o início da crise do sistema feudal. Isso 

contribuiu para o desenvolvimento racional das ciências, tendo Deus como elemento 

supremo. Dessa maneira acontece uma renovação das formas, caracterizada por maior 

exatidão em seus traços, porém com o objetivo de expressar a harmonia divina. 

Assinale a alternativa que não configura um termo pertinente ao estilo gótico: 

a) Horizontalidade;  

b) Vitrais; 

c) Religiosidade, 

d) Arco ogival; 

e) Verticalidade. 
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18. Instrumentos de sopro são instrumentos musicais em que o som é produzido pela vibração 

de uma coluna de ar.  

Assinale a alternativa que contenha apenas instrumentos de sopro: 

a) Clarinete, Bandolim, Cítara, Alaúde, Sanfona; 

b) Saxofone, Xilofone, Cítara, Banjo, Trompete; 

c) Trompete, Atabaque, Clarinete, Viola, Guitarra; 

d) Contrabaixo, Violino, Bongô, Atabaque, Viola. 

e) Tuba, Saxofone, Trompete, Clarinete, Trombone. 

 

19. Assinale a alternativa correta para definir Arte Rupestre: 

a) Arte feita exclusivamente em troncos de árvores; 

b) Conjunto de desenhos, pinturas e inscrições realizadas pelo homem pré-histórico; 

c) Conjunto de desenhos, pinturas e inscrições realizadas pelo homem da modernidade; 

d) Conjunto de desenhos, pinturas e inscrições realizadas unicamente como meio de transmitir 

mensagens instantâneas entre povos; 

e) Arte de trabalhar em argila e palha. 

 

20. O componente curricular Arte engloba quatro diferentes subcomponentes, sendo que cada 

um destes tem seu próprio contexto, objeto e estatuto.  

Assinale a alternativa que contenha estes quatro subcomponentes : 

a) Arte Linear, Arte Lúdica, Arte Conceitual, Arte Pura; 

b) Dança, Arte Lúdica, Arte Conceitual, Teatro; 

c) Artes Visuais, Teatro, Música, Dança; 

d) Música, Dança, Estrutura, Criação; 

e) Artes Visuais, Estrutura, Conceito, Teatro. 

 


