
CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2015 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO PRETO - SC 

PROFESSOR (ARTES) 

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

   

 
Este caderno de questões está assim constituído:  

DISCIPLINAS Nº QUESTOES 

Língua Portuguesa 
Matemática 
Conhecimentos Específicos 

05 
05 

 30 

Total de questões  40 

 
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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Língua Portuguesa 

1) Dadas as palavras: 1) inumano, 2) desumanizar, 3) 
desonesto, percebemos que está (estão) 
devidamente grafada (s): 
 
a) apenas nº 1  
b) apenas nº 1 e 2 
c) apenas nº 3 
d) todas as palavras 
 
2) Indique a alternativa que o tempo verbal está 
classificado de forma INCORRETA.  
 
a) Naquele histórico dia, a Apollo 11 chega à Lua. 
(presente) 
b) O motoqueiro brigava com o pedestre quando o 
policial apareceu. (Pretérito Imperfeito) 
c) A Proclamação da República aconteceu em 15 de 
novembro de 1889. (Pretérito Perfeito) 
d) Amará a Deus sobre todas as coisas. (Pretérito 
mais-que-perfeito) 
 
3) Assinale a alternativa em que o pronome de 
tratamento é usado de forma CORRETA: 
 
a) Vossa Excelência - reis e imperadores 
b) Vossa Senhoria – tratamento cerimonioso 
c) Vossa Magnificência - cardeais 
d) Vossa Eminência – altas autoridades e oficiais-
generais 
 
4) Os plurais tabeliães, cidadãos e verãos, 
respectivamente de tabelião, cidadão e verão, são:  
 
a) Todos estão corretos. 
b) Todos incorretos. 
c) Apenas o plural de tabelião está incorreto. 
d) Apenas o plural de cidadão está correto. 
 
 
5) Marque a alternativa em que o uso da crase NÃO 
é permitido: 
 
a) A presidente foi à Itália em visita ao papa. 
b) Regressamos às quatorze horas ao colégio. 
c) Tinha preferência por sapatos à Luís XV. 
d) Entregou à outra colega o livro. 
 

 

Matemática 

6) Ana fez um depósito em sua conta de R$ 750,00. 

Na conferência do saldo percebeu um saldo 

negativo de R$- 125,00. Quanto Ana devia ao 

banco? 

a)R$500,00. 
b)R$125,00. 
c)R$ 875,00. 
d)R$625,00. 
 
7)Assinale corretamente a função inversa da 

função do primeiro grau f(x)=x+5. Sendo f(x) a 

função inversa. 

a) f( x)=x-5 
b) f(x) 5x 
c) x=f(x)+5 
d) f(x)=1/5x 
 
8) Qual o resultado em metros, de 4,8km +550m: 

a)4890m 
b)4800m 
c)5350m 
d)5550m 
 
9) Assinale a alternativa correta em relação a 

porcentagem: 

  46% de 400= 

a)184 
b)122 
c)212 
d)186 
 
10)Calcule a área do triângulo sendo que sua base 

mede 32metros e sua altura 14metros. 

a)176 metros 
b)224 metros 
c)124 metros. 
d)284 metros 
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Conhecimento Específicos 

11) De forma geral, as obras e construções barrocas 

no Brasil eram fabricadas a partir do uso de: 

a) Pedra-sabão, madeira comum, barro cozido. 

b) Barro cru, pedra –sabão, madeira policromada. 

c) Pedra comum, barro cozido, madeira dourada. 

d) Pedra-sabão, barro cozido, madeira policromada 

ou dourada. 

12) Dentre o principal representante da arte barroca 

mineira destaca-se o escultor: 

a) Antônio Francisco Lisboa. 
b) Bento Teixeira. 
c) Gregório de Matos. 
d) Padre Antônio Vieira. 
 
13) Em relação à pintura da arte barroca brasileira foi 

o pintor: 

a) Tintoretto 
b) Manuel da Costa Ataíde. 
c) Caravaggio. 
d) Manuel Ferreira Jácome. 
 
14) Destaca-se entre as construções barrocas jesuítas 

da região sul: 

a)Igreja de São Francisco de Assis. 
b)Igreja de São Miguel das Missões. 
c)Santuário de Bom Jesus de matosinhos. 
d)Convento de Nossa Senhora da Luz. 
 
15) De acordo com a origem da arte barroca, o país 

considerado o berço do barroco é: 

a) Alemanha. 
b) Inglaterra. 
c) Itália. 
d) Argentina. 

 

16) O barroco foi uma tendência artística que se 

desenvolveu primeiramente nas: 

a) Artes visuais. 
b)Artes dramáticas. 
c) Artes literárias. 

d)Artes plásticas. 

  17) A semana de Arte Moderna ocorreu no ano de: 

a) 1822. 
b) 1922. 
c) 1722. 
d) 1522. 
 

18) A Semana de Arte Moderna inaugurou um 

novo movimento cultural no Brasil: 

a) Renascentista. 
b) Impressionismo. 
c) Modernismo. 
d) Expressionismo. 
 
19) A arte como disciplina é composta de quatro 

linguagens: 

a) Artes visuais, dança, música e teatro. 
b) Literatura, escrita ,dança e música. 
c) Ginástica, artes visuais, música e teatro. 
d) Artes visuais, dança, literatura e teatro. 
 
20) A história do Ensino de Arte no Brasil se iniciou 

em processos informais pelas oficinas de artesões 

pelos: 

a) Escravos. 
b) Senhores de Engenho. 
c) Portugueses. 
d) Padres Jesuítas. 
 
21)Referente as Modalidades Artísticas ou 

conteúdos para o ensino de arte com relação as 

artes visuais assinale o correto: 

a) Representa pintura, escultura e desenho. 
b) Representa a atividade corporal. 
c) Representa sons, tons e ritmos. 
d) Representa cultura e conhecimento. 
 
22) As primeiras formas de expressão artística do 

homem pré-histórico encontradas em sítios 

arqueológicos foram : 

a) Pinturas bizantinas. 
b) Pinturas góticas. 
c) Pinturas rupestres. 
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d) Pinturas renascentistas. 
 
23) Aprendizado de técnicas e desenvolvimento de 

habilidades manuais, coordenação motora e 

precisão de movimentos para o preparo de um 

produto final. Trata-se de tendência: 

a) Livre Expressão. 
b) Tradicional. 
C )Sociointeracionista. 
d) Construtivista. 
 

24) É considerada a tendência atual para o ensino da 

disciplina de artes: 

a) Interacionista. 
b) Construtivista. 
c )Expressionista. 
d)Sociointerracionista. 
 
25) Em 1971, a arte é incluída no currículo escolar 

com o título de : 

a) Desenho Geométrico. 
b) Artes Plásticas. 
c) Educação Artística. 
d) Arte Dramática. 
 
26)Saber mover-se com consciência, desenvoltura, 

qualidade e clareza dentro de suas possibilidades 

de movimento e das escolhas que faz é um critério 

para se avaliar: 

a) Artes visuais. 
b) Teatro. 
c) Música. 
d) Dança. 
  
27) Considera-se expressão e comunicação em 

teatro: 

a) Seleção e organização de movimentos para a 
criação de pequenas coreografias. 

b) Experimentação. Utilização e pesquisa de 
materiais e técnicas artísticas. 

c) Experimentação e criação de técnicas relativas à 
interpretação, à improvisação e à composição. 

d) Exploração das competências corporais e de 

criação dramática. 

28) O professor trabalha a pluralidade cultural em 

artes quando: 

a) Busca maneiras de estudar as manifestações 
artísticas. 
b) Trata da relação entre ética e estética. 
c) Por intermédio de imagens, formas no ambiente 
natural e simbólico. 
d) Representação da figura humana. 
 
29) O professor precisa considerar a história do 

processo pessoal de cada aluno e sua relação com 

as atividades desenvolvidas na escola, observando 

os trabalhos e seus registros. Referente a esse 

contexto, trata-se de: 

a) Conteúdo. 
B) Projeto. 
c) Objetivo. 
d) Avaliação. 
 
30) O início da arte moderna foi marcada pelo (a): 

a) História Medieval. 
b) Renascimento. 
c) História Clássica. 
d) Idade Média. 
 
31) Na primeira metade do século XX foram 

introduzidos conceitos inovadores sobre a arte 

através da: 

a) Escola de Frankfurt. 
b) Escola de Turin. 
c) Escola Liberal. 
d) Escola Tecnicista. 
 
32) Uma forma de arte é uma forma específica de: 

a) Expressão decorativa. 
b) Expressão literária. 
c) Expressão artística. 
d) Expressão científica. 
 
33) Em relação ao papel da escola ,habilidades 

adquiridas na prática da arte .Assinale a alternativa 

correta. 

a) Estabelecer vínculos entre os conhecimentos 
escolares sobre a arte entre os conhecimentos na 
sociedade. 
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b)Um ensino e aprendizagem de arte sem 
contribuição para as descobertas. 
c) O aluno deixa de desfrutar na sua própria vida as 
aprendizagens que realiza. 
d) O processo criador deixa de ocorrer na arte. 
 
34) Diante de uma obra de arte a intuição, 

raciocínio e imaginação atuam tanto no artista 

como no espectador através da percepção 

obtendo condição de compreensão: 

a) Ideológica e alegórica. 
b) Ética e científica. 
c) Elementar e natural. 
d) Estética e Artística. 
 
35) O ensino da Arte apresenta três eixos 

norteadores da aprendizagem que são: 

a) O favorecer, o compreender, o valorizar. 
b) O conhecer, o articular, o entender. 
c) O fazer, o apreciar, o contextualizar. 
d) O ser, o possibilitar, o realizar. 
 
36) São objetivos da linguagem de artes visuais. 

a) Interagir com variedade de materiais naturais e 
fabricados multimeios. 
b) Desenvolver habilidades corporais adquiridas. 
c) Desenvolver a percepção auditiva e a memória 
musical. 
d) Improvisar com os elementos da linguagem 
teatral. 
 
37) O período final do barroco (século XVIII) é 

chamado de: 

a) Racionalismo. 
b) Rococó. 
c) Antropocentrismo. 
d) Modernismo. 
 
38) As obras dos artistas barrocos europeus 

valorizavam: 

a) Técnicas, pinturas e estéticas. 
B) Emoções, curvas e detalhes. 
c) Cores, sombras e luz. 
d) Movimento, contrastes e elementos. 

39) A grande produção artística barroca no Brasil 

ocorreu em:  

a) São Paulo. 
b) Rio de Janeiro. 
c) Minas Gerais. 
d) Rio Grande do Sul. 
 
40)Libertar a arte brasileira da reprodução nada 

criativa de padrões europeus e dar início à 

construção de uma cultura essencialmente 

nacional foi a partir de : 

a) Movimento Futurista. 
b) Constituição Federal. 
c) Modernismo. 
d) Semana da Arte Moderna. 

 

 

 

 

 

 

 




