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 Estado de Santa Catarina 
Município de Belmonte  

Caderno de Provas 
Edital de Processo Seletivo nº 005/2015 

 
 
                                                                                                                          Prova: Conhecimento Especifico 
                                                                                                                                         Português  
                                                                                                                                         Matemática 
 

Prova para provimento do cargo de:  
PROFESSOR DE ARTES 

� HABILITADO (QUADRO 01) 

 

 
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 ESPECÍFICO 

 

01. Na Missão Artística Francesa o maior nome era o desse paisagista: 

A) Thomas Ender. 

B) Joaquim Cândido Guillobel. 

C) Nicolas-Antoine Taunay. 

D) Jean-Baptiste Debret.  

 

02. É incorreto afirmar sobre o figurino no teatro: 

A) É um elemento importante da linguagem visual do espetáculo. 

B) É formado, além das vestimentas, pelos acessórios. 

C) O figurino auxilia na compreensão do personagem. 

D) Deve ser elemento anacrônico. 

 

03. Não corresponde a um artista e uma de suas obras primas: 

A) Johann-Moritz Rugendas - Carregadores de água. 

B) Ticiano – Pietá. 

C) Rafael – Sagrada Família. 

D) Tintoretto – Parábola das Virgens Sábias e das Virgens Loucas. 

 

04. Corresponde as uma peça classificada como Psicológica na obra de Nelson Rodrigues:  

A) Vestido de Noiva. 

B) Anjo negro. 

C) Senhora dos Afogados. 

D) Doroteia. 

 

05. Trabalhar com o teatro na sala de aula, não apenas fazer os alunos assistirem as peças, mas 

representá-las, inclui uma série de vantagens obtidas. Não é uma delas: 

A) Oportuniza a pesquisa. 

B) Desenvolve a redação. 

C) Trabalha a cidadania. 

D) Vilipendia a ética. 

 

06. Não corresponde a um(a) artista brasileiro(a) renomado(a) e seu estado de origem:  
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A) Cartola – Rio de Janeiro. 

B) Gal Costa – Bahia. 

C) Djavan – Alagoas. 

D) Clara Nunes – São Paulo. 

 

07. Não é um clássico da Bossa Nova: 

A) O Barquinho. 

B) Samba de Uma Nota Só. 

C) Asa Branca. 

D) Chega de Saudade. 

 

08. Nome dado ao estilo artístico que propõe a volta aos padrões de medida e beleza comuns ao 

período clássico: 

A) Impressionismo. 

B) Neoclássico. 

C) Expressionismo. 

D) Ecletismo. 

 

09. Movimento artístico europeu que valorizou as formas dos objetos de uso diário e doméstico. São 

características suas as linhas curvas e onduladas e os motivos vegetais: 

A) Art Nouveau. 

B) Abstracionismo. 

C) Academismo. 

D) Cubismo. 

 

10. Não corresponde a uma obra e seu criador: 

A) Nona sinfonia – Bethoven. 

B) Construção – Chico Buarque. 

C) Alfredo Volpi – Abaporu. 

D) Navalha na Carne - Plínio Marcos. 

 

11. É a forma musical estruturada em três seções ou partes, sendo a terceira uma repetição com 

variações da primeira, em contraste com a seção B: 

A) Abertura. 

B) ABA. 
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C) Harmonia. 

D) Hertz.  

 

12. Um dos maiores compositores e instrumentistas brasileiros foi autor de Carinhoso e de 

Lamento: 

A) Pixinguinha. 

B) Donga. 

C) João da Baiana. 

D) Noel Rosa. 

 

QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

13. Não é sinônimo de prenúncio: 

A) Vaticínio. 

B) Resquício. 

C) Presságio. 

D) Prognóstico. 

 

14. Assinale a alternativa em que pelo menos uma das palavras deveria ter sido escrita com S e não 

com Z: 

A) Socializar – Sazonal. 

B) Reduzir – Sensatez. 

C) Aburguezar – Campezino. 

D) Sisudez – Sozinho. 

 

15. Não deveria haver acento indicador de crase em qual das frases abaixo? 

A) Fiquei à distância. 

B) Irei à Bahia. 

C) Dirijo-me à Tijuca. 

D) Vou à feira. 
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16. São duas classes de palavras variáveis: 

A) Interjeição e adjetivo. 

B) Preposição e conjunção. 

 

C) Artigo e numeral. 

D) Verbo e advérbio.  

 

17. Houve muita confusão no campeonato. 

Na frase acima ocorre: 

A) Sujeito composto. 

B) Sujeito simples. 

C) Sujeito oculto. 

D) Oração sem sujeito. 

 

QUESTÕES DE MATEMÁTICA 

 

18. João e Carlos investiram cada um R$ 1.000,00, João por 1 ano a taxa de juros compostos de 36% 

ao ano, e Carlos por 12 meses a taxa de juros compostos de 3% ao mês. Das opções abaixo, qual a 

diferença de rendimento entre João e Carlos? 

A) Carlos teve um rendimento maior, com diferença de R$ 65,76 

B) Os dois tiveram o mesmo rendimento 

C) João teve um rendimento maior, com diferença de R$ 65,76 

D) Carlos teve um rendimento maior, com diferença de R$ 131,62 

 

19. Podemos afirmar que uma caixa de parafusos pesa 10kg mais 2/3 dessa mesma caixa. O peso de 

2 caixas dessa seriam: 

A) 50Kg. 

B) 20kg. 

C) 60kg. 

D) 30kg. 

 

20. Na Roda Gigante de um parque de diversões, brincam em média 20 pessoas a cada 10min ao 

custo de R$10,00 por pessoa. Quanto esse brinquedo lucra em um expediente de 10h? 

A) R$ 12.000,00 

B) R$ 11.000,00 
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C) R$ 12.000,00 

D) R$ 13.000,00 

 

 




