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 Estado de Santa Catarina 
Município de São João do Oeste  

Caderno de Provas 
Edital de Processo Seletivo nº 002/2015 

 
 

                                                                                                                          Prova: Conhecimento Especifico 
                                                                                                                                         Português  
                                                                                                                                         Matemática 

 
Prova para provimento do cargo de 

PROFESSOR DE ARTES OU PEDAGOGIA 

� NÃO HABILITADO 
 
 

TIPO DE PROVA: 01 GABARITO  

 
 
INSTRUÇÕES: 
 

• Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou 
azul, de material transparente. 

• Preencha o CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO, com as informações solicitadas. 
• Confira se sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 20 questões, 

numeradas de 1 a 20. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. 
• Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões. 
• Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. 
• A resposta certa deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTA. 

 
VOCÊ DEVE: 
 

• Verificar o TIPO DE SUA PROVA, descrito acima, e preencher o 
quadrado do CARTÃO DE RESPOSTA ao qual ela corresponder, 
conforme ao lado demonstrado. 

• Verificar, no caderno de provas qual é a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu e preencher 
essa letra no CARTÃO DE RESPOSTA. 

• Forma correta de preencher o Tipo de Prova e o Cartão de Resposta (Gabarito): → 
 
ATENÇÃO: 
 

• As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação de 
sua prova e/ou questões.  

• É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do CARTÃO DE RESPOSTA. 

• A prova terá duração de 02h30min, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do 
CARTÃO DE RESPOSTA. 

• A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.  

• Ao sair da sala, entregue o CARTÃO DE RESPOSTA e o CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO ao fiscal da 
sala e retire-se imediatamente do local de aplicação das provas. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTO GERAIS 

 

01. Foi arquiteto do Papa Júlio II. Fez a planta da Basílica de São Pedro em Roma: 

A) Rafael. 

B) Ticiano. 

C) Bramante. 

D) Caravaggio.  

 

02. As correntes artísticas estão em ordem cronológica: 

A) Abstracionismo – Impressionismo – Cubismo. 

B) Impressionismo – Cubismo – Abstracionismo. 

C) Cubismo – Impressionismo – Abstracionismo. 

D) Cubismo – Abstracionismo – Impressionismo. 

 

03. Em 1916, com composição coletiva, foi gravado o primeiro samba, “Pelo Telefone”, que ganhou 

forma no terreiro de Tia Ciata. Ele se apropriou sozinho da autoria: 

A) Donga. 

B) Pixinguinha. 

C) Ary Barroso. 

D) Mauro Taubman. 

 

04. Sobre a música popular brasileira é incorreto afirmar:  

A) Na segunda metade do século XIX, surge o Choro ou Chorinho, a partir da mistura do lundu, 

da modinha e da dança de salão européia. 

B) A cantora Chiquinha Gonzaga compõe a música Abre Alas, uma das mais conhecidas 

marchinhas carnavalescas da história. 

C) Já no início do século XX começam a surgir as bases do que seria o samba. Dos morros e dos 

cortiços do Rio de Janeiro, começam a se misturar os batuques e rodas de capoeira com os 

pagodes e as batidas em homenagem aos orixás. 

D) O carnaval começa a tomar forma nos anos 50 do século XX com a participação, 

principalmente de mulatos e negros ex-escravos.  

  

05. Não é característica do som:  
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A) Altura. 

B) Intensidade. 

C) Duração. 

D) Enlevo. 

 

06. Corresponde ao início do Hino de Santa Catarina: 

A) Sagremos num hino de estrelas e flores. 

B) Da liberdade adorada. 

C) Deslumbrante clarão. 

D) Avigora o coração 

 

07. É a obra mais famosa de Carlos Gomes: 

A) O Barbeiro de Sevilha. 

B) La Traviatta. 

C) O Guarani. 

D) Carmen. 

 

08. Bob Marley é um nome diretamente relacionado a qual gênero? 

A) Soul. 

B) Reggae. 

C) Tecno. 

D) Tarantella. 

 

09. É incorreto afirmar sobre canto coral: 

A) É o nome dado ao conjunto de atividades ligadas a um coro. 

B) Ainda que afeito à música, o canto coral vai além das questões musicais e converte-se numa 

atividade que envolve a sociologia, a musicoterapia, a psicologia, a antropologia, 

a fonoaudiologia e outras ciências afins. 

C) Ninguém pode afirmar com exatidão quando o canto coral teve início. 

D) Na atualidade o canto coral está em franca decadência no ocidente, mas está 

monopolizando o canto no oriente, em especial na China. 

 

10. A voz aguda feminina é o _______________e a masculina é o __________________. São as vozes 

encontradas com maior abundância no Brasil. 
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Preenchem as lacunas acima as respectivas palavras: 

A) Ariano / Mezzo-soprano. 

B) Soprano / Tenor. 

C) Barítono / Contralto. 

D) Contralto / Médio-soprano. 

 

11. Quando uma única linha melódica é ouvida contra um acompanhamento de acordes a música é: 

A) Homofônica. 

B) Polifônica. 

C) Monofônica. 

D) Disfônica. 

 

12. Assinale a alternativa incorreta. Os acordes podem ser designados de acordo com o intervalo 

existente entre as notas extremas, isto é, a primeira e a última. Por exemplo: 

A) Acorde de três sons: dó-mi-sol – Acorde de Quinta (dó-ré-mi-fá-sol – envolve cinco notas). 

B) Acorde de quatro sons: dó-mi-sol-si – Acorde de Sétima (dó-ré-mi-fá-sol-lá-si – envolve sete 

notas). 

C) Acorde de cinco sons: dó-mi-sol-si-ré – Acorde de Nona. 

D) Acorde de seis sons: dó-mi-sol-si-ré-fá – Acorde de Vigésima primeira.   

 

QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

13. Não é uma das classificações do advérbio: 

A) Relação. 

B) Afirmação. 

C) Intensidade. 

D) Negação. 

 

14. Assinale a alternativa em que pelo menos uma palavra está incorretamente escrita: 

A) Consciência – Crescer. 

B) Decisão – Vaso. 

C) Farinje – Beje. 

D) Prazeroso – Giz. 
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15. Leia com atenção: 

I – Sílaba átona é aquela pronunciada com maior intensidade; 

II – Sílaba tônica é aquela pronunciada com menor intensidade. 

 

A) Apenas I está correto. 

B) Apenas II está correto. 

C) Ambos estão corretos. 

D) Ambos estão incorretos. 

 

16. Em qual das alternativas a oração não possui sujeito: 

A) Nesta casa come-se muito bem. 

B) Telefonaram para você. 

C) Acredita-se na existência de seres extraterrenos. 

D) Havia muita coisa na festa. 

 

17. Em qual das alternativas não deveria haver acento indicador de crase? 

A) A miséria é uma agressão ás pessoas. 

B) Planejei ir à Fortaleza no final do ano. 

C) Irei à minha fazenda. 

D) Deixaram uma herança à juventude. 

 

QUESTÕES DE MATEMÁTICA 

 

18. A escala de temperatura Fahrenheit, usada em países como os Estados Unidos, se relaciona com 

a escala Celsius, padrão no Brasil, pela formula: � =
�

�
(� − 32) 

Se um produto no Brasil deve ser mantido a no máximo 5°C, qual a temperatura máxima que ele 

deve ser mantido nos Estados Unidos, aproximadamente? 

A) 37°F 

B) 39°F 

C) 41°F 

D) 43°F 

 



 

6 

19. Uma motocicleta faz 16km/l usando gasolina e 14km/l usando álcool. O tanque de combustível 

dessa moto tem 10l de volume e está abastecido com 60% de gasolina e o restante com álcool. 

Considerando que apesar da mistura o desempenho dessa moto continua o mesmo (ou seja, os 

valores de km/l mostrados no início da questão continuam valendo), qual a distância máxima que 

essa moto pode percorrer? 

A) 143km 

B) 152km 

C) 164km 

D) 175km 

 

20. Em um esporte, o campo tem o formato de um hexágono regular, com todos seus lados iguais e 

um gol em cada um dos 6 lados, com metade do tamanho do lado do hexágono. Se o gol tem 5 

metros, qual a área aproximada do campo desse esporte? 

A) 65m² 

B) 130m² 

C) 260m² 

D) 195m² 

 




