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ESTADO DE SANTA CATARINA 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N.º 003/2013 
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CARGO: 
Professor(a) de Artesanato 

 
 

INSTRUÇÕES 
Este Caderno de Questões contém 25 questões, constituídas com cinco opções (A, B, C, D, E) e uma única resposta 
correta. Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no Caderno de Questões, solicite providências ao fiscal de 
sala. 
Você receberá juntamente com o Caderno de Questões, o Cartão Resposta, o qual deverá ser preenchido atentamente 
com Nome, Concurso (PS Serra Alta-SC), Cargo, Nº de Inscrição, respostas por questão e Assinatura. 
O Nº de Inscrição deverá ser preenchido da seguinte forma, de acordo com o exemplo abaixo: 

Nº Inscrição:  36  (exemplo de nº de inscrição) 

 

As respostas do Caderno de Questões deverão ser transcritas para o Cartão Resposta, na ordem de 01 à 25, com caneta 
esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de preenchimento abaixo: 

 
 

Formas Incorretas:  
O Cartão Resposta é o único documento válido para a correção das provas e o não preenchimento correto implica a 
anulação da questão. Não será fornecido, em hipótese alguma, novo Cartão Resposta por erro de preenchimento por 
parte do candidato. O Cartão Resposta é insubstituível e de inteira responsabilidade do candidato, por isso não deve ser 
amassado, dobrado, rasgado ou rasurado.  
Durante a realização das provas não será permitida qualquer consulta a materiais, sejam didáticos ou eletrônicos. O 
candidato que for flagrado fazendo uso desses materiais estará automaticamente eliminado do Processo Seletivo. 
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais de sala auxiliar na 
interpretação. 
A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta, somente será permitida após 
transcorrido 30 minutos do início da mesma. 
Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de Questões e o Cartão Resposta ao 
fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens especificados acima, implicará na eliminação do candidato do 
Processo Seletivo. 
O tempo de duração total da prova é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão Resposta. 
Os 3 últimos candidatos ao terminarem a prova deverão permanecer juntos em sala para, juntamente com os fiscais de 
sala, conferirem os Cartões Resposta e assinarem a folha ata e o lacre dos envelopes que guardarão os Cartões Resposta 
e os Cadernos de Questões. 
A desobediência a qualquer uma das determinações constantes do Edital de Processo Seletivo, do presente Caderno de 
Questões e de preenchimento do Cartão Resposta, implicará na eliminação do candidato do Processo Seletivo. 
O gabarito preliminar e as provas escritas objetivas estarão disponíveis, no dia 09 de dezembro de 2013, no site 
www.alternativeconcursos.com.br. 
É facultado ao candidato interpor recurso contra as questões da prova escrita objetiva através do email 
recursos@alternativeconcursos.com.br, no prazo de 10 e 11 de dezembro de 2013. 
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Língua Portuguesa 

 
Leia o soneto de Luís de Camões e responda as 
questões de 01 a 05: 
 

Busque Amor novas artes, novo engenho,  
para matar-me, e novas esquivanças;  
que não pode tirar-me as esperanças,  
que mal me tirará o que eu não tenho. 

 
Olhai de que esperanças me mantenho!  

Vede que perigosas seguranças!  
Que não temo contrastes nem mudanças, 
andando em bravo mar, perdido o lenho. 

 
Mas, conquanto não pode haver desgosto 

onde esperança falta, lá me esconde  
Amor um mal, que mata e não se vê. 

 
Que dias há que n'alma me tem posto  

um não sei quê, que nasce não sei onde,  
vem não sei como, e dói não sei porquê. 

 
CAMÕES, Luís Vaz de. Luís de Camões. Belo 

Horizonte:Itatiaia/Edusp, 1982. 
 
01) O tema do soneto de Luís de Camões é: 
 
a) Sofrimento causado pelo amor. 
b) Um Amor não correspondido. 
c) A falta de esperança por um amor. 
d) A angústia por se apaixonar. 
e) Novas formas de amar. 
 
02) Use V para verdadeiro e F para falso: 
 
(  ) Há uma contradição entre a primeira e as duas 
últimas estrofes do poema. 
(  ) Em uma das estrofes o poeta afirma que não se 
deixará levar pelas artimanhas do amor. 
( ) Camões personifica o amor e sabe que pode 
controlá-lo, afinal, o poeta é mais poderoso do que o 
sentimento. 
( ) O eu lírico, apesar de considerar o amor um 
sentimento danoso, acredita que é impossível viver 
sem esse sentimento. 
 
a) F-F-V-V 
b) V-V-F-V 
c) V-F-V-V 
d) F-V-V-F 
e) V-V-F-F 
 
03) “vem não sei como, e dói não sei porquê.” 
Respeitando as regras do uso dos porquês, somente 
uma das frases abaixo pode ser completada com a 
forma destacada no excerto:  
 

a) O enunciado dizia: “Quem assinou a Lei? _______? 
b) Os alunos perguntaram ________ teriam que refazer 

o trabalho. 
c) Ela chegou atrasada___________perdeu o ônibus. 
d) Não sei _______ não quer me acompanhar. 
e) Queria entender o _______ da abstenção do 

presidente. 
 
04) “Que dias há que n'alma me tem posto” Todas as 
sentenças abaixo estão corretas em relação ao 
emprego do verbo em destaque, exceto: 
 
a) Esse episódio já passou há muito tempo. 
b) Há dez anos não passeava pelo calçadão.  
c) Eu fui há casa de praia. 
d) Margaret se foi há anos. 
e) O entregador há de chegar logo. 
 
05) Qual dos fragmentos abaixo não apresenta 
advérbio: 
 
a) onde esperança falta,  

b) lá me esconde, 

c) que não pode tirar-me... 

d) Busque Amor novas artes,  

e) que mal me tirará... 

 
Matemática 

 

06) O valor de ( 
�

�
+

�

�
 ) é igual a: 

 

a) 
�

��
 

 

b) 
�

	
 

 

c) 
�

�
 

 

d) 



	
 

 

e) 
�

�
 

 
 
 
 
07) Quantos centímetros estão contidos em dois 
decímetros? 
 
a) 20 
b) 25 
c) 2,8 
d) 3,5 
e) 50 
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08) A expressão matemática (25 + 31) é igual a: 
 
a) 30 
b) 80 
c) 35 
d) 14 
e) 13 
 
 
 
 

09) O valor de (2,5 + 
�

�
 ) é igual a: 

 
a) 1,85 
b) 2,75 
c) 3,75 
d) 8,45 
e) 4,25 
 
 
 
 
10) O próximo número da sequência (4; 10; 16; ...), é: 
 
a) 20 
b) 19 
c) 34 
d) 25 
e) 22 
 
 
 
 

Conhecimentos Gerais 

 
11) Qual é o nome do(a) atual Prefeito(a) de Serra Alta 
(SC)? 
 
a) Francisco Artur Both. 
b) Belamar Lúcia Ghidini Teodoro. 
c) Claudinei Senhor. 
d) Amarildo José Damo. 
e) Ulisses Baesso. 
 
12) Quais são as cores predominantes na Bandeira do 
Município de Serra Alta (SC), respectivamente? 
 
a) Azul, preta e branca. 
b) Amarela, verde e azul. 
c) Preta, vermelha e branca. 
d) Verde, cinza e vermelha. 
e) Azul, vermelha e verde. 
 
13) A criação do Município de Serra Alta (SC), 
oficializada pela Lei 7.582, ocorreu em: 
 
 
 

a) 18 de janeiro de 1987. 
b) 26 de abril de 1989. 
c) 29 de janeiro de 1985. 
d) 16 de maio de 1986. 
e) 03 de março de 1984. 
 
14) O Município de Serra Alta (SC) faz divisa com quatro 
Municípios, são eles: 
 
a) Maravilha (SC), Sul Brasil (SC), Campo Erê (SC), 

Modelo (SC). 
b) Modelo (SC), Sul Brasil (SC), Saltinho (SC), Bom Jesus 

do Oeste (SC). 
c) Tigrinhos (SC), Maravilha (SC), Pinhalzinho (SC), Sul 

Brasil (SC). 
d) Irati (SC), Saltinho (SC), Santa Terezinha do Progresso 

(SC), São Miguel da Boa Vista (SC). 
e) Modelo (SC), Sul Brasil (SC), Santa Terezinha do 

Progresso (SC), Tigrinhos (SC). 
 
15) A primeira edição da Copa do Mundo ocorreu no 
Uruguai no ano de: 
 
a) 1910 
b) 1920 
c) 1930 
d) 1940 
e) 1950 
 

Conteúdos Específicos 

 
16) (ECA) Segundo o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, considera-se criança a pessoa até 
________ de idade incompletos. Assinale a alternativa 
que completa corretamente o trecho acima: 
 
a) 10 anos 
b) 11 anos  
c) 12 anos 
d) 13 anos 
e) 14 anos 
 
17) (ECA) Segundo o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, a criança e o adolescente têm direito a 
proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de: 
 
a) políticas sociais públicas. 
b) direito e deveres. 
c) garantias fundamentais. 
d) normas e princípios. 
e) medidas de proteção. 
 
18) (INFORMÁTICA) As teclas de atalho utilizadas para 
centralizar um item selecionado no Microsoft Word 
2007 são: 
 
a) Ctrl+X. 
b) Ctrl+Z. 
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c) Ctrl+E. 
d) Ctrl+B. 
e) Ctrl+T.  
 
19) (INFORMÁTICA) Para abrir uma página da Internet é 
preciso utilizar um navegador. O navegador é um 
programa que funciona como uma janela para a 
Internet, mostrando todo o conteúdo disponível. 
Assinale a alternativa que corresponde a um 
navegador: 
 
a) Microsoft Word. 
b) Paint. 
c) Microsoft Excel. 
d) Google Chrome. 
e) Skype. 
 
20) (LDB) De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, 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: 
 
a) regionais. 
b) culturais. 
c) folclóricas. 
d) educacionais. 
e) políticas. 
 
21) (LDB) Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional a educação escolar deverá vincular-
se: 
 
a) à cultura regional. 
b) às concepções pedagógicas. 
c) às instituições privadas. 
d) ao mundo do trabalho e à prática social. 
e) às instituições públicas. 
 
22) É uma técnica de tecer fios que não utiliza nenhum 
tipo de maquinaria ou ferramenta. É uma forma de 
tecelagem manual. Trabalhando com os dedos, os fios 
vão se cruzando e ficam presos por nós, formando 
cruzamentos geométricos, franjas e uma infinidade de 
formas decorativas. Estamos falando da(o): 
 
a) Costura. 
b) Crochê. 
c) Macramê. 
d) Bordado. 
e) Tricô. 
 
23) É uma forma de criar a mão ou a máquina desenhos 
e figuras ornamentais em um tecido, utilizando para 
este fim diversos tipos de ferramentas como agulhas, 
fios de algodão, de seda, de lã, de linho, de metal, 

entre outros, de maneira que os fios utilizados formem 
o desenho desejado. Estamos falando do(a): 
 
a) Bordado. 
b) Tricô. 
c) Crochê. 
d) Costura. 
e) Macramê. 
 
24) É uma técnica para entrelaçar o fio (de lã ou outra 
fibra têxtil) de forma organizada, criando-se assim um 
pano que, por suas características de textura e 
elasticidade, é chamado de malha de: 
 
a) Tecido. 
b) Crochê. 
c) Tricô. 
d) Costura. 
e) Macramê. 
 
25) São tipos de papéis recicláveis, EXCETO: 
 
a) jornais. 
b) revistas. 
c) folhas de caderno. 
d) envelopes. 
e) papel carbono. 




