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ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO 
CADERNO DE PROVAS 

PROCESSO SELETIVO 001/2018 – BOM RETIRO/SC 
 

CADERNO DE PROVA 

PROFESSOR DE ARTES 
 

INSTRUÇÕES GERAIS 
 
• Confira se a impressão do caderno de prova está legível e com todas as páginas impressas. Caso necessário 

solicite um novo caderno.  
• Verifique se as informações impressas no cartão resposta estão corretas. Em caso de divergência, notifique 

imediatamente o fiscal.  
• O tempo máximo de duração da prova é de 3 horas.  
• Somente será permitida a sua retirada da sala após uma hora do início da prova.  
• Os três últimos candidatos deverão permanecer em sala até que todos concluam a prova e possam sair juntos.  
• Será eliminado deste Processo Seletivo o candidato que for surpreendido, durante a realização da prova, em 

comunicação com outros candidatos, fazendo qualquer espécie de consulta em livros, códigos, manuais, 
impressos ou quaisquer anotações, ou utilizando máquina calculadora, estiver fazendo uso ou for encontrado de 
posse de qualquer tipo de aparelho eletrônico ou de comunicação (bip, pager, telefone celular, relógios digitais, 
walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, calculadora, controle remoto, alarme de 
carro) ou quaisquer outros componentes ou equipamentos eletrônicos em funcionamento ou não, bem como 
protetores auriculares; estiver portando armas, mesmo que possua o respectivo porte. Portanto, deixe todo 
material guardado conforme orientação do fiscal.  

• Todos os espaços em branco, neste caderno, podem ser utilizados para rascunho. 
• Terminada a prova, o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar ao fiscal o CARTÃO DE RESPOSTAS. 
• Este Caderno de Prova, é constituído de 25 (vinte e cinco) questões objetivas, cada uma com quatro alternativas 

(A,B,C,D), sendo apenas uma considerada correta. Estão distribuídas da seguinte forma: 01 a 05 – Língua 
Portuguesa. 06 a 10 – Matemática/Raciocínio Lógico. 11 a 15 – Conhecimentos Gerais/Atualidades. 16 a 25 – 
Conhecimentos Específicos. 

 
ORIENTAÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO CARTÃO RESPOSTA 
 
• Assine o cartão resposta e preencha somente uma alternativa por questão, utilizando exclusivamente caneta 

esferográfica com tinta azul ou preta.  
• Será invalidada a questão em que houver mais de uma marcação, marcação rasurada ou emendada, ou não 

houver marcação. 
• Não rasure nem amasse o Cartão de Respostas.  
• O cartão resposta não será substituído em caso de marcação errada ou rasura.  
• Diante de qualquer dúvida, você deve comunicar-se com o fiscal.  
• Leia atentamente as orientações no CARTÃO RESPOSTA. 
 
 

 
 
 
 

Boa prova! 
 
 

PROVA 

01 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
(Questões de 1 a 5) 

 
01) Assinale a alternativa na qual o substantivo 

não corresponde a seu feminino. 

A) catalão - catalona 

B) capitão – capitã 

C) cavaleiro – cavaleira 

D) Ateu – ateia 

 

 

02) Assinale a alternativa em que pelo menos uma 

das palavras deveria ter sido escrita com G e não 

com J: 

A) Jerusalém - Jiboia 

B) Penujem – majestade 

C) jiboia – cafajeste  

D) genjibre - acarajé 

 

 

03) Assinale a alternativa que pelo menos uma 

palavra esteja grafada de forma INCORRETA. 

A) Agreção, torsão, discução. 

B) nível, favorável, hífen, abdômen. 

C) alvará, francês, dominó, advém, conténs. 

D) refém, bacharéis, impossível, nós. 

 

 

04) A divisão silábica está correta, EXCETO em: 
A) em-pre-en-de-dor 

B) cri-pto-gra-fi-a 

C) a-ni-mais 

D) im-pres-cin-dí-veis 

 

 

05) A palavra SUGESTIONARIA tem ________ 

sílabas. 

A) sete 

B) seis 

C) quatro 

D) oito 

 
 

MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO 

(Questões de 6 a 10) 

 

06) Uma indústria com 20 trabalhadores produz 

500 peças, se fossem demitidos 2 trabalhadores 

dessa indústria o número de peças que ela iria 

produzir seria de: 

A) 250 

B) 430 

C) 450 

D) 498 

 

 

07) Pedro resolveu investir em móveis novos para 

a sua loja e o fornecedor lhe ofereceu as seguintes 

condições: 

a. Preço à vista = R$3.600,00; 

b. Preço a prazo = entrada de R$600,00 e R$ 

3.300,00 em 60 dias. 

A taxa de juros simples mensal cobrada pelo 

fornecedor, na venda a prazo foi de  

A) 5,50% a.m.  

B) 4,88% a.m.  

C) 4,17% a.m.  

D) 5,00% a.m. 

 

 

08) O valor da gasolina sofreu um aumento de 

20% na virada de 2016 para 2017. Na virada de 

2017 para 2018, sofreu novo aumento de 10%. O 

valor da gasolina em 2018 será quanto mais do 

que era antes dos dois aumentos? 

A) 32%. 

B) 22%. 

C) 30%. 

D) 25%.  

 

 

09) Para atender 6400 ligações mensais, uma 
empresa de telefonia dispõe de oito atendentes. 

Quantos atendentes essa empresa precisará 

contratar para atender 8.800 ligações mensais? 

A) 11  

B)  8 

C)  13 

D) 9 

 

 

10) Um investidor aplica R$ 2.500.00 a juros 

simples de 2% ao mês. O valor recebido após um 

ano será de:  

A) RS 3.320.00 

B) RS 3.200,00 

C) R$ 3.100,00 

D) RS 3.050,00 
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ATUALIDADES 

(Questões de 11 a 15) 

 

11) Bom Retiro é um município brasileiro da 

região serrana do estado de Santa Catarina. 

Localiza-se a uma latitude 27º47'50" sul e a uma 

longitude 49º29'21" oeste, sua sede está a uma 

altitude de 890 metros, mas o interior varia entre 

1000 a 1100 metros e morros com mais de 1500 

metros, tendo na região do Campo dos Padres o 

ponto mais alto de Santa Catarina, o Morro da 

Boa Vista, com 1.827 metros. Quantos anos Bom 

Retino comemorou este ano? 

A) 95 anos 

B) 94 anos 

C) 96 anos 

D) 93 anos 

 

12) Quem foi a primeira pessoa que colonizou o 
Município de Bom Retiro? 

A) Antônio José de Arzão 

B) Francisco Souza de Arzão 

C) Antônio Marques de Arzão 

D) Hercílio Pedro da Luz Arzão 

 

 

13) Nas últimas eleições que aconteceram em 

2018, foram eleitos os representantes dos Poderes 

Executivo e Legislativo. Quantos senadores foram 

eleitos para o próximo mandato no estado de 

Santa Catarina? 

A) 2 

B) 3 

C) 1 

D) 4 

 

 

14) Qual o motivo da condenação do Ex. 

Presidente Luís Inácio Lula da Silva? 

A) Recebimento de apartamento de luxo no 

Guarujá (SP) como propina na Operação Lava 

Jato. 

B) Corrupção e lavagem de dinheiro na Operação 

Lava Jato. 

C) Recebimento de apartamento de luxo no 

Guarujá (SP) e Formação de quadrilha na 

Operação Lava Jato. 

D) Obstrução da justiça na Operação Lava Jato. 

 

 

15) Que país tem realizado testes nucleares e 

ameaça principalmente os Estados Unidos da 

América? 

A) Síria 

B) Israel 

C) China 

D) Coreia do Norte 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

 (Questões de 16 a 25) 

 

16) Danças, cantigas, brincadeiras, festas, 

folguedos, manifestações, gastronomia, crença… 

Tudo isso, presente em cada região, faz parte 

daquilo que chamamos de “folclore”. Em Santa 

Catarina, uma expressiva manifestação folclórica 

de origem portuguesa é encenada, principalmente, 

nas regiões litorâneas. Trata-se de um auto em 

tom cômico, mas com um elemento central 

dramático. Essa manifestação folclórica é 

denominada: 

A) Bumba meu boi.  

B) Festa do Divino.  

C) Cavalhadas.  

D) Boi de mamão.  

 

 

17) Cores complementares são aquelas que mais 

oferecem contraste entre si. Interessante notar que 

se misturarmos duas cores complementares elas 

resultarão numa cor neutra de tonalidade 

acinzentada. A utilização das cores 

complementares dá vida a o trabalho artesanal, 

pois a combinação entre elas produz resultados 

vibrantes e alegres. São exemplos de cores 

complementares:  

A) Violeta e azul.  

B) Verde e violeta.  

C) Amarelo e azul.  

D) Verde e vermelho.  

 

 

18) O Expressionismo foi um movimento artístico 

que teve origem na Alemanha por volta de 1904 a 

1905. Fazia uma relação entre o que se vê e o que 

se sente, do   visível   da   realidade   com   o   

invisível   da   alma. Caracterizou-se como uma 

reação ao Impressionismo (que se preocupava 
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com a influência da luz sobre a natureza). É um 

movimento artístico que procura retratar, não a 

realidade objetiva, mas as emoções e respostas 

subjetivas que objetos e acontecimentos suscitam 

no artista. Os artistas expressionistas 

preocupavam-se com: 

A) Sentimentos humanos; com temáticas sociais. 

B) Com prostitutas e menores abandonados. 

C) Trabalhadores entre outras categorias.  

D) Todas as alternativas. 

 

 

19) Shakespeare se inspirou em uma história 

muito antiga para escrever Romeu e Julieta, caso 

de dois adolescentes apaixonados que não podiam 

ficar juntos porque pertenciam a famílias 

inimigas. O amor trágico e desmedido de Romeu e 

Julieta parece instaurar um arquétipo de um amor 

ideal, muitas vezes, distante das experiências 

afetivas cotidianamente experimentadas. O gênero 

teatral de Romeu e Julieta é um(a)  

A) tragédia.  

B) comédia romântica.  

C) comédia.  

D) drama 

 

 

20) O Romantismo foi um movimento artístico, 

político e filosófico surgido nas últimas décadas 

do século XVIII na Europa. Foi uma escola 

literária que surgiu após: 

A) Barroca; 

B) Realismo; 

C) Arcadismo; 

D) Simbolismo 

 

 

21) As artes plásticas, também referidas como 

belas-artes e são mais para uma classificação de 

alguns tipos de artes visuais, do que para uma 

forma específica e própria de arte. Não 

corresponde ao universo das Artes Plásticas ou 

Visuais: 

A)  Escultura.  

B)  Pintura.  

C)  Desenho.  

D)  Coreografia.  

 

 

22) A forma é o aspecto externo dos objetos reais, 

imaginários ou representados.  Na arte, existem 

basicamente três formas com características 

específicas e com vários significados.  

São elas:  

A) Quadrado, Triângulo e Círculo  

B) Quadrado, Círculo e Losango  

C) Triângulo, Retângulo e Trapézio  

D) Losango, Retângulo e Quadrado  

 

23) Embora todos saibamos desde muito pequenos 

a distinguir as cores, elas sempre estiveram 

inseridas em nossas vidas de maneira tão natural, 

que raramente questionamos o porquê de serem 

diferentes, como as enxergamos ou outras 

perguntas do gênero. Quais são as cores 

denominadas “fundamentais” nas artes gráficas, 

tratando-se de cores-pigmentos? 

A) Azul, amarelo e verde. 

B) Amarelo, ciano e verde. 

C) Ciano, magenta e amarelo. 

D) Magenta, verde e laranja. 

 

 

24) O Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA) foi sancionado em: 

A) julho de 1960. 

B) julho de 1980. 

C) julho de 1990. 

D) julho de 2000. 

 

 

25) As cores secundárias (laranja, roxo e verde) 

recebem essa denominação uma vez que surgem 

da união de duas cores primárias, misturadas em 

iguais proporções. Na aula de artes, um professor 

organiza experiências coloristas com seus alunos. 

Pede para que eles façam misturas com duas cores 

de tintas para conseguir variedades da cor laranja. 

As cores que os alunos usarão nessa experiência 

são:  

A) Branco e violeta.  

B) Magenta e verde.  

C) Vermelho e amarelo.  

D) Preto e marrom.  


