
CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE VIDEIRA - SC 

CARGO: MONITOR DE OFICINA DE VIOLONCELO              NÍVEL: MÉDIO 

CADERNO DE PROVAS 

 

Nome: Assinatura: Nº da inscrição 

   
 

 

Antes de iniciar a prova leia com atenção as orientações 

 
 

01 – PREPARAÇÃO ANTES DE INICIAR A PROVA 

A) Em cima da carteira Você deverá ter apenas o Caderno de Prova, Cartão resposta, caneta, 

lápis; poderá também ter garrafa ou copo de água.  

B) Objetos como bolsa, carteira com documentos, celular, relógio, de verão ser colocados no 

chão. O Celular também deverá ser desligado. 

C) Muito importante: confira se o seu Caderno de Prova é do cargo que Você se inscreveu. O 

nome do cargo está no cabeçalho desta folha. Confira também o seu Cartão Resposta. Nele 

deverá estar constado o seu nome, cargo e o número de inscrição. 

 

02 – COMO FAZER A PROVA 

A) Somente inicie a prova no momento em que receber a autorização da equipe de 

fiscalização. 

B) Leia com muita atenção cada pergunta. Assinale as respostas primeiramente no Caderno de 

Prova. Preencha o Cartão Resposta somente no final, depois de revisar as respostas. 

Importante: o Caderno de Prova poderá ser utilizado para fazer cálculos, anotações e poderá 

conter rasuras. 

C) O Cartão Resposta deverá ser preenchido de forma idêntica ao cartão de loteria. O espaço 

do retângulo deve ser totalmente preenchido, com caneta esferográfica azul ou preta. 

D) Questões que Você acha que contém erros. Você poderá entrar com RECURSO de acordo 

com a forma estabelecida no Edital. Depois de entregar a prova e se retirar da sala Você 

poderá fazer contato com a equipe de Coordenação e informar o Cargo e o número da 

questão que, na sua opinião, contém erro. 

 

03– PREENCHIMENTO DO CARTÃO RESPOSTA 

A) O Cartão Resposta tem dois espaços distintos. O primeiro, com 5 linhas para Você 

preencher o número de sua inscrição. O segundo com o número de questões para Você 

preencher a alternativa correta de cada uma das perguntas. 
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B) Como preencher o seu número de inscrição no Cartão: O seu número de inscrição contém 

5 algarismos e cada uma das 5 linhas contém algarismos de 0 (zero) a 9. Então o primeiro 

número de sua inscrição (da esquerda para a direita) deverá ser preenchido na primeira linha. 

O segundo número de sua inscrição na segunda linha, e assim até o quinto. 

C) Como preencher as alternativas corretas de cada uma das perguntas: O Cartão contém o 

espaço com o número da questão e retângulos com as 4 alternativas de resposta (A,B,C,D). 

Então, preencha o retângulo correspondente a alternativa de cada questão que Você escolheu 

como a CORRETA. 

Importante: depois de preenchida a alternativa de cada questão não poderá ser alterada. 

 

04 – ENTREGA DA PROVA E CARTÃO RESPOSTA 

A) Concluído preenchimento do Cartão Resposta Você deverá entregá-lo, juntamente com o 

Caderno de Prova para a equipe de fiscalização 

B) Não esquecer de colocar o seu nome, assinatura e número de inscrição na Folha de 

Orientações 

C) Importante: o Cartão Resposta deverá ser entregue devidamente assinado. 

 

05 – LEMBRETES: É PROBIDO AOS CANDIDATOS 

A) Falar com outros candidatos durante a prova 

B) Fazer comentários sobre questões em voz alta. Em havendo dúvida chamar o fiscal 

C) Retirar-se da sala sem acompanhamento de um dos fiscais 

D) Retirar-se da sala com o Celular. 

E) Entregar o Caderno de Provas e o Cartão Resposta, antes de 1 hora do horário de início da 

Prova. 

 

ESTE ESPAÇO VOCÊ PODERÁ UTILIZAR PARA ANOTAR AS RESPOSTAS DAS QUESTÕES E LEVA-LO 

CONSIGO 

(dobre na linha pontilhada e destaque com cuidado) 

___________________________________________________________________ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Questões de interpretação de texto.  

 

Texto de Lya Luft publicado na revista Veja: 

Não nos deve chocar ouvir um adolescente dizer 

“por que eu devia estudar”, “por que trabalhar 

tanto”, “por que ser honesto”, se a gente acaba 

parecendo bobo no meio dos espertos? O 

argumento é adolescente como o rapaz, mas não 

sem fundamento. É preciso muito esforço, muito 

raciocínio, muita base de casa, muito berço (não o 

esplêndido, mas o amoroso, reto, moralmente bom) 

para nadar, contra a correnteza escura, e tentar 

fundar alguma ilha de claridade, de honradez, de 

trabalho, de interesse real pelos menos 

afortunados. Para buscar uma humanidade como 

sempre imaginei que ela deveria ser – quem sabe 

um dia será – onde a gente sinta que vale a pena 

lutar, sonhar, ter esperança; onde se adotem linhas 

firmes de conduta e ideologias do bem. Pois cada 

vez mais as ideologias deixam de importar; valem os 

interesses, os votos, o poder, a manutenção das 

condições favoráveis ao enriquecimento ilícito, às 

manobras por mais e mais poder, e tudo o que gera 

violência, ignorância, miséria, agressividade, stress e 

o que disse aquele senador: desalento. 

Assim, higienizando minhas manhãs, eu me sinto 

muito melhor. Estaria curada se quisesse me alienar 

de todo, mas isso não posso: sou uma habitante 

deste planeta e deste país, e quero que tudo de 

bom ainda possa florescer por estas bandas, antes 

de se passarem aqueles meus profetizados 100 

anos. 

 

Questões do texto: 

 

1- Ao colocar as indagações dos jovens a autora: 

A) Afirma que essas indagações fazem parte da 

própria idade 

B) Afirma que as indagações são apenas da 

adolescência e não tem fundamentos 

C) Afirma que as indagações tem fundamento    

D) Afirma que isso é próprio da adolescência 

2- Na frase do texto “estaria curada se quisesse me 

alienar de todo” a significado da palavra alienar é: 

A) Malquistar 

B) Indispor 

C) Desviar 

D) Afastar    

 

Questões de gramática da língua portuguesa. 

 

3- Na frase “Nevou em São Joaquim” o verbo está 

exprimindo: 

A) Uma ação 

B) Um estado 

C) Um fenômeno, um fato    

D) Uma situação 

 

4- O tempo verbal pretérito (passado) pode ser 

imperfeito, perfeito ou mais-que-perfeito. Na frase “ 

Depois de sair, João sempre trancava a porta” o 

verbo está no tempo: 

A) Pretérito imperfeito   

B) Presente 

C) Pretérito perfeito 

D) Pretérito mais-que-perfeito 

 

5- Assinale a frase em que o uso da crase não está 

correto: 

A) Eles foram à praia. 

B) O mais importante é aliar a teoria à prática. 

C) O ônibus chegou à estação às 22 horas e 30 

minutos. 

D) Não assisto à filmes de terror. 

 

6- Assinale a palavra cuja grafia está incorreta: 

A) Enxofre 

B) Charope   

C) Vexame 

D) Enchente 

 

7- Sinônimos são palavras de sentido igual ou 

aproximado. Então, assinale a alternativa que não 

apresenta sinônimos: 

A) Alfabeto – abecedário 

B) Abonar – afiançar 
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C) Estaquear – afastar   

D) Abolir – afastar 

 

8- Assinale a frase que tem erro de pontuação: 

A) Os curiosos chegam, observam, perguntam e vão 

embora. 

B) A vitória disse o Comandante, é resultado do 

trabalho de todos. 

C) Tristes e abatidos, os perdedores iam se retirando. 

D) O mar, a terra, o céu, tudo é obra do Criador. 

 

9- Um dos processos para a formação das palavras, 

na língua portuguesa é a derivação. Existem quatro  

maneiras de formação de palavras pela derivação e 

uma delas é a sufixação. Então, assinale a palavra 

que não é formada por sufixação: 

A) Dentista 

B) Boiada 

C) Sapataria 

D) Supersônico   

 

10- Os prefixos e sufixos em palavras portuguesas 

provém do latim e do grego. Assinale a alternativa 

cujo significado não está correto: 

A) Ab – indica junção   

B) Ante – indica antes, antecedência 

C) Justa – indica proximidade, posição ao lado 

D) Extra – indica fora de 

 

INFORMÁTICA 

 

11- Um modem, quando recebe um sinal analógico e 

o transforma em sinal  digital, executa um processo 

de: 

A) Digitalização 

B) Demodulação 

C) Comutação 

D) Modulação 

 
12- Estabelece a ligação entre as tabelas de um 
banco de dados relacional: 
A) A chave estrangeira 
B) A chave secundária 
C) A chave primária 
D) O índice 

13- O endereço do servidor através do qual o 

Outlook recebe as mensagens é o do servidor de: 

A) POP3 

B) SMPT 

C) HTTP 

D) FTP 

 

14- O comando history do Linux permite exibir uma 

lista de: 

A) Comandos executados 

B) Diretórios visitados 

C) Sites visitados na Web 

D) Usuários conectados na rede 

 

15- O conjunto de teclas padrão do Windows XP 

utilizado para copiar e colar um item selecionado 

em um aplicativo é: 

A) Ctrl + C / Shift + C 

B) Ctrl + C /Ctrl + V 

C) Shift + T / Ctrl + C 

D) Ctrl + T / Ctrl + C 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 

16- A área territorial do Município de Videira é de: 

A) 358,4 km² 

B) 3.378,4 km² 

C) 378,4 km² 

D) 478,4 km² 

 

17- Em dezembro de 2002 o Município de Videira foi 

oficializado como a “Capital Catarinense de Uva e 

Berço da Perdigão”. Este título foi outorgado: 

A) Pelo Governo do Estado de Santa Catarina 

B) Pela Assembléia Legislativa do Estado de Santa 

Catarina    

C) Pela Câmara Municipal de Vereadores de Videira 

D) Por Decreto do Prefeito Municipal 

 

18- Assinale a alternativa com o Município que não 

faz divisa com Videira: 

A) Caçador 

B) Fraiburgo 

C) Matos Costa   
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D) Rio das Antas 

 

19- O Estado de Santa Catarina é representado, no 

Congresso Nacional por: 

A) 3 senadores e 20 deputados federais 

B) 3 senadores e 16 deputados federais    

C) 2 senadores e 24 deputados federais 

D) 2 senadores e 12 deputados federais 

 

20- Está previsto para o mês de julho próximo o 

julgamento dos envolvidos com o caso que foi 

denominado MENSALÃO. O Julgamento será feito 

pelo Supremo Tribunal Federal, que hoje é presidido 

pelo Ministro: 

A) Joaquim Barbosa 

B) Cezar Peluso 

C) Carlos Ayres Brito   

D) Antônio Fernando de Souza 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

  

21- De acordo com a Lei Orgânica do Município de 

Videira, em vigor, são as seguintes as cores do 

Município: 

A) Verde e branco 

B) Vermelho e branco 

C) Azul celeste e branco   

D) Azul, vermelho e branco 

 

22- De acordo com a Lei Orgânica, conforme 

Emenda nº 24 de 11 de setembro de 2011, a Câmara 

de Vereadores do Município de Videira é composta 

por: 

A) 13 vereadores 

B) 10 vereadores 

C) 11 vereadores  

D) 9 vereadores 

 

23- De acordo com a Lei Orgânica do Município de 

Videira, em vigor, não são leis complementares as 

concernentes às seguintes matérias: 

A) Código Tributário do Município 

B) Estatuto dos Servidores Municipais 

C) Plano Diretor do Município 

D) Lei das Diretrizes Orçamentárias   

 

24- São competências privativas do PREFEITO 

MUNICIPAL, de acordo com a Lei Orgânica do 

Município de Videira, em vigor, a iniciativa dos 

projetos de Lei que disponham sobre: 

A) Fixação ou aumento da remuneração dos 

servidores municipais   

B) Fixação do salário dos Secretários Municipais 

C) Fixação dos salários dos Vereadores 

D)  Fixação do salário do Vice Prefeito 

 

25- Não é de competência exclusiva da Câmara de 

Vereadores, segundo o Artigo 37 da Lei Orgânica do 

Município, em vigor,  a iniciativa de projetos de Lei 

que disponham sobre: 

A) Criação, extinção ou transformação de cargos, 

funções ou empregos de seus serviços 

B) Diretrizes para a elaboração do Orçamento do 

Município   

C) Fixação ou aumento da remuneração de seus 

servidores 

D) Organização e funcionamento de seus serviços 

 

26- O Município estabelecerá em Lei o regime 

jurídico único de seus servidores, atendendo aos 

princípios e aos direitos que lhes são aplicáveis pela 

Constituição Federal. 

 Assinale a alternativa INCORRETA abaixo: 

A) O salário mínimo, capaz de atender as 

necessidades vitais básicas do servidor e as de sua 

família, com moradia, alimentação, educação, saúde, 

lazer, vestuário, higiene, transporte, com reajustes 

periódicos, de modo a preservar-lhe o poder 

aquisitivo, vedada a sua vinculação para qualquer fim 

B) Redutibilidade do salário ou vencimento, 

observado o disposto no Artigo 115 desta Lei 

C) Garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para 

os que percebem remuneração variável 

D) Décimo terceiro salário, com base na remuneração 

integral ou no valor da aposentadoria 

 

27- O servidor Municipal concursado, e com pelo 

menos 2 (dois) anos de efetivo exercício da função,  
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 terá direito a uma licença sem vencimentos pelo 

prazo de até:  

A) Dois anos 

B) Três anos 

C) Um ano 

D) Quatro anos 

 

28- O servidor será aposentado: 

A) Por invalidez permanente, sendo os proventos 

integrais quando decorrentes de acidente em serviço, 

moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou 

incurável, especificadas em Lei, e proporcionais nos 

demais casos. 

B) Compulsoriamente, aos oitenta anos de idade, 

com proventos proporcionais ao tempo de serviço. 

C) Compulsoriamente, aos cinquenta anos de idade, 

com proventos proporcionais ao tempo de serviço. 

D) Aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, se homem, 

e aos 70 (setenta) anos, se mulher, com proventos 

proporcionais ao tempo de serviço. 

 

29- A sonoridade do violoncelo é considerada 

bastante expressiva, por isto, é conhecido como o: 

A) "modesto" dos instrumentos do naipe: cordas 

B) "exíguo" dos instrumentos do naipe: cordas 

C) "rei" dos instrumentos do naipe: cordas 

D) "fugaz" dos instrumentos do naipe: cordas 

 

30- Assinale a alternativa INCORRETA referente ao 

violoncelo: 

A) Possui quatro cordas e se diferencia dos outros 

instrumentos pelo tamanho grande, apoiado no chão 

por meio do espigão, que é uma haste de metal em 

sua extremidade. 

B) Situa-se na família das cordas entre o contrabaixo 

e a viola. Quem toca o violoncelo é chamado de 

violoncelista. 

C) Para tocá-lo, o músico deve estar sentado, com o 

instrumento entre os joelhos. As quatro cordas são 

afinadas em Dó, Fa, Sol, Ré e Lá, como no violão, mas 

uma oitava mais grave. As composições para 

violoncelo são escritas fundamentalmente na clave 

de Fá na quarta linha. 

D) A característica padrão do instrumento foi  

estabelecida por Stradivarius, em 1680. A partir dos 

Concertos Espirituais de Boccherini, o violoncelo 

passou a ser tratado como solista, e não somente 

como um instrumento para compor o naipe de 

cordas. 

 

31- Dentre todos os instrumentos da orquestra o 
violoncelo é o que guarda mais similitude com a voz 
humana, cobrindo desde o Baixo até o Contralto em 
uma extensão de quase 4 oitavas. As grandes 
orquestras utilizam entre ____ e _____ 
instrumentistas de violoncelo, completando naipe 
de cordas. 
A) Quinze e dezoito 
B) Um e dois 
C) Três e cinco 
D) Oito e doze 
 
32- – Assinale a alternativa incorreta referente à 
numeração respectiva ao corpo do violoncelo: 

 
A) 4 - espigão 

B) 3 – os f’s 

C) 7 – o braço 

D) 8 – o tampo 

 

33- Assinale a alternativa incorreta referente à 

numeração respectiva ao corpo do violoncelo: 

 

A) 12 – o cavalete 
B) 5 – a pestana 
C) 13 – os afinadores finos 
D) 6 – o filete 
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34- Assinale a alternativa incorreta referente à 
numeração respectiva ao corpo do violoncelo: 

 
A) 15 – a ponta do arco 
B) 14 – a vareta do arco 
C) 17 – a crina 
D) 16 – a voluta 
 

35- Assinale a alternativa incorreta referente aos 
intérpretes significativos do Violoncelo estrangeiro: 
A) Mstilav Rostropovich 
B) Jacqueline Boccherini 
C) Luigi du Pré 
D) Guilhermina Reijseger 
 

36- Assinale a alternativa incorreta referente aos 
intérpretes significativos do Violoncelo nacional: 
A) Gaspar Cassadó 
B) Antônio Meneses 
C) Jean L. Duport 
D) Alfredo Piatti 
 

37- Assinale a alternativa incorreta referente a linha 
do tempo do violoncelo: 
A) O violoncelo (ou cello, uma forma abreviada, 
derivada do italiano) que hoje conhecemos teve 
origem no esplendor musical do Século XVI na Itália, 
em um processo evolutivo da família das cordas. 
Embora isso, o violoncelo foi usado principalmente 
como instrumento acompanhante até o século XVIII, 
quando passou a ser importante como instrumento 
solista e no quarteto de cordas. 
B) No entanto encontramos na antiguidade 
instrumentos que até podem ser considerados pais 
do violoncelo, na medida em que são instrumentos 
de corda friccionada por um arco, emitindo som 
semelhante. É o caso do Ravanastron, instrumento 
criado no Ceilão há 5000 anos atrás, e que ainda hoje 
pode ser encontrado em versões usadas por 
religiosos orientais. É um instrumento menor que o 
violoncelo atual, com caixa de formato retangular. 
C) A primeira citação sobre o violoncelo foi numa 
coleção de sonatas italianas anônimas, datada de 
1865. O nome “violoncelo” parece ter se firmado por 
volta de 1880 a partir do termo violincielo, um 
diminuto de violone, como era conhecido o precursor 
do violoncelo ainda no Séc. XVII. 

D) A característica padrão do instrumento foi 
estabelecida por Antonio Stradivari, em 1680. A partir 
dos "Concertos Espirituais", de Bocherini, o 
violoncelo passou a ser tratado como solista, e não 
somente como um instrumento para compor o naipe 
de cordas. 
 

38- Conteúdos a serem aplicados em aulas sobre 
violoncelo, EXCETO: 
A) Estrutura e funcionamento do violoncelo 
B) Postura corporal 
C) Posições básicas de mão direita (arco) 
D) Aplicação gradual do 1º ao 5º dedo 
 

39- Conteúdos a serem aplicados em aulas sobre 
violoncelo, EXCETO: 
A) Trabalho sincronizado entre os dois braços 
B) Introdução aos golpes de arco simples, tias como: 
detaché, legato e staccatto (no meio e na ponta do 
arco) 
C) Velocidade de mão esquerda 
D) Noções sobre produção do som - fatores básicos: 
pressão - velocidade - ponto de contato 
 

40- Dentre vários princípios básicos na 
aprendizagem, assinale a alternativa incorreta: 
A) A postura não interfere no aprendizado, atentando 
apenas para o pescoço, eliminando todas as formas 
de 'stress muscular'.  
B) Eliminar de seu vocabulário o uso de palavras que 
têm conotação negativa, quer seja no seu ensino 
musical ou no seu dia-a-dia. As palavras erradas farão 
sentido contrário no progresso do seu aprendizado. 
C) Através de sua auto-avaliação com sensibilidade, 
você estará mais preparado para avaliar todos os 
movimentos ao seu redor, e aprenderá a reconhecer 
a diferença entre o movimento natural, o equilibrado 
e o movimento “duro” e “sem planejamento”; 
julgando quando for necessário realizar mudanças e 
melhorias, como: equilíbrio, leveza, potência, fluidez 
e liberdade. 
D) Desenvolver conhecimento sobre o mapeamento 
de movimentos de seu corpo. Explore a qualidade de 
seu movimento. Eliminar maus hábitos desde o início. 
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