
PROCESSO SELETIVO Nº 005/2015 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO PRETO - SC 

PROFESSOR : DISCIPLINA DE ARTES 

Nome do (a) Candidato (a)                                                                                                 Número de Inscrição 

   

 
Este caderno de questões está assim constituído:  

DISCIPLINAS Nº QUESTOES 

Conhecimento Específicos 
Língua Portuguesa 
Atualidades 

12 
 04 

  04 

Total de questões   20 

 
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A): 

 Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTA e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite 

a presença do fiscal. 

 Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e CARGO. ASSINE no espaço 

indicado na frente do cartão. 

 O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, sem 

rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, preenchendo totalmente o 

espaço, e não apenas “x”. 

 Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO 

DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

 Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadora 

e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

 O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se 

definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início. 

 Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CADERNO DE PROVA e o CARTÃO DE RESPOSTAS 

devidamente preenchido e assinado. 

 Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os 

fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de 

concluído. 

Destaque aqui: 
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                 Conhecimento Específico 

1)Refere-se a avaliação da aprendizagem em artes 

visuais. EXCETO: 

a) A avaliação pode diagnosticar o nível de 
conhecimento artístico e estético dos alunos. 
b) A avaliação pode ser realizada durante a própria 
situação de aprendizagem. 
c) A avaliação pode ser realizada ao término de um 
conjunto de atividades. 
d) A avaliação pode ser a arte na sociedade . 
 
2) Dentre os critérios de avaliação em artes visuais , 

analise o critério seguinte e assinale a alternativa 

correta: Criar formas artísticas por meio de poéticas 

pessoais. 

a) Avaliar se o aluno produz formas com liberdade e 
marca individual em diversos espaços. 
b) Avaliar se o aluno sabe identificar e argumentar 
criticamente sobre seu direito à criação e 
comunicação cultural. 
c) Avaliar se o aluno conhece, sabe apreciar e 
argumentar sobre vários trabalhos , com senso 
crítico e fundamentos. 
d) Avaliar se o aluno valoriza a pesquisa. 
 
 3) É o elemento de linguagem visual considerado 

mais simples e necessário, é uma forma visual que 

serve para definir outras formas bidimensionais ou 

tridimensionais que pode dar sensação de 

proximidade ou ilusão de cor ou tom. Refere-se a: 

a)Linha. 
b)Textura. 
c)Ponto. 
d)Forma. 

4) São cores usadas para dar força e equilíbrio a um 

trabalho criando contrastes .Trata-se de: 

a)Cores primárias. 
b)Cores análogas. 
c)Cores secundárias. 
d) Cores complementares. 
 
   5)É a cor própria dos anúncios publicitários, 
transmite vigor  e energia, é  estimulante e induz  a      
ação e é aplicada em liquidações e marcas 

promocionais Indique a alternativa correta em 
relação as cores: 
 
a)Amarela. 
b)Vermelha. 
c)Azul 
d)Verde. 
 
6)As grandes descobertas e invenções científicas 

trouxeram novas possibilidades para  a criação 

artística e no início do século XIX com o 

conhecimento sobre ótica e química surge: 

a) O cinema. 
b) O teatro. 
c) A fotografia. 
d) A dança.  
 
7) Com relação a história do cinema todas as 

alternativas estão corretas. EXCETO: 

a)A primeira exibição pública de um filme, A 
Chegada do Trem à Estação de Ciotat foi em Paris 
em 1845. 
b)Os primeiros filmes foram de longa duração. 
c)No Brasil  a primeira sessão pública de cinema 
foi realizada no Rio de Janeiro em 1896. 
d)Os primeiros estúdios de filmagem e produção 
foram montados nos Estados Unidos.  
 
8) Assinale a alternativa que se refere  a uma 

característica da arte barroca em relação à 

pintura: 

a)Uso do claro-escuro, pintar algumas áreas 
iluminadas e outras nas sombras. 
b)A luz se detém sobre objetos e figuras, 
produzindo sombras inadmissíveis. 
c)Realista, abrangendo todas as camadas sociais. 
d)Exatidão nos contornos. 
 
9) O estilo barroco desenvolveu-se no Brasil 

durante o século XVIII e início do século XIX, o 

barroco brasileiro foi associado a: 

      a)Igreja católica. 
      b)Revolução francesa. 

c)Revolução industrial. 
d)Capitanias hereditárias. 
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10) Apresenta como uma das características de sua 

pintura: A pintura deve registrar as tonalidades que 

os objetos  adquirem ao refletir a luz solar num 

determinado momento , pois as cores da natureza 

se modificam constantemente, dependendo da 

incidência da luz do sol . Refere-se a: 

a)Expressionismo. 
b)Impressionismo. 
c)Futurismo. 
d)Cubismo. 
 
11) Referente as habilidades necessárias à leitura 

das imagens ,todas as alternativas estão corretas 

EXCETO: 

a) Alfabetizar para a leitura de imagem. 
b)Preparar o educando para a decodificação da 
gramática visual. 
c)Preparar o educando para aprender a gramática 
da imagem em movimento. 
d)Desenvolver o senso comum. 
 
12 )Na apreciação das artes visuais três tópicos são 

importantes: 

a)Conhecer –apreciar – fazer. 
b)Pensar-desenvolver- fazer. 
c)Analisar-construir- preparar. 
d)Conhecer-realizar-formar. 
 

                     Língua Portuguesa 

13) Qual o significado contextual da seguinte 

palavra: Alarido. 

a)Moderado. 
b)Refúgio. 
c)Confusão. 
d)Categoria. 
 
14 )Assinale a alternativa em que todas as palavras 

estão escritas corretamente referente ao (X e CH). 

a)Oxalá-brucha- xarque. 
b) Coaxar- debochar-vexame. 
c)Fantoche-gracha-xaxim.  
d)Bexiga-moxila-chícara. 

 

15) Indique a frase que apresenta sujeito 

indeterminado. 

a)A felicidade fazia parte da sua vida. 
b)Meus pais chegaram de São Paulo. 
c)Estamos atentos a situação política no Brasil. 
d)Precisa -se de pessoas com experiência. 
 
16) Assinale a alternativa correta em que as 

palavras apresentam prefixo: 

a)Arvoredo-capinzal-papelada. 
b)Lutador-feirante-ferreiro. 
c)Solidão-amplitude-beleza. 
d)Anfiteatro-arcebispo-endocarpo. 
 

                       Atualidades 

17) Pinheiro Preto em relação a economia e ao 

turismo integra o roteiro: 

a)Vale da uva e vinho. 
b)vale do Itajaí. 
c)Vale das montanhas. 
d)Vale histórico. 
 
18) O município de Pinheiro  Preto possui alguns 

fundamentos na organização municipal. EXCETO: 

a)Autonomia. 
b)Cidadania. 
c)Dignidade da pessoa humana. 
d)Desigualdade social. 
 
19) É considerada atividade geradora de 

impactos ambientais no Brasil . 

a)Aumento da população. 
b)Turismo ecológico. 
c)Extração de petróleo. 
d)Reflorestamento. 
 
20) Através do Sistema de Avaliação da Educação  
Básica é feito o cálculo do índice de: 

     
a)Desenvolvimento no ensino superior. 

     b)Desenvolvimento da educação básica. 
     c)Desenvolvimento da formação continuada. 
     d) Desenvolvimento do gestor escolar. 




