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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO nº 005/2019 

 
Caderno de prova para o cargo de PROFESSOR DE ARTES 

A prova tem 25 questões. Assinale UMA resposta para cada questão. 
 
 
Português: 
 
1 - Aponte a opção em que as duas palavras são acentuadas devido à mesma regra da nova 
ortografia: 
 
a) Fiéis; Sóis. 
b) Herói; Úteis. 
c) Caracóis; Hifens. 
d) Anéis; Saguões. 
 
2 - "A morfologia é o estudo da estrutura e da formação das palavras. A Análise 
morfológica analisa a .............................................. dos elementos que formam um enunciado 
linguístico individualmente, sem que haja ligação entre eles" (Fonte: Toda Matéria, 2017). 
Assinale a alternativa que completa a frase acima, CORRETAMENTE:  
 
a) Conjunção. 
b) Classe gramatical. 
c) Preposição. 
d) Invariável. 
 
3 - Observe as frases abaixo: 
 
I - Joana foi o motivo da briga. 
II- O bom é que ela sempre foi bem comportada. 
 
Os termos em negrito exercem a função sintática de: 
 
a) Adjunto adverbial. 
b) Predicativo do sujeito. 
c) Predicativo do objeto. 
d) Aposto. 
 
4 - As palavras nas duplas a seguir: 
 
I - Sessão (período de tempo) e seção (departamento). 
II - Verão (verbo) e verão (substantivo). 
III - Gosto (substantivo) e gosto (verbo). 
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São respectivamente: 
 
a) Homônimos perfeitos; homônimas homógrafas; homônimas homófonas. 
b) Homônimas homógrafas; homônimas homófonas; homônimos perfeitos. 
c) Homônimos perfeitos; homônimas homófonas; homônimas homógrafas. 
d) Homônimas homófonas; homônimos perfeitos; homônimas homógrafas. 
 
5 - Já__________ anos, ____________naquele local um bosque. Hoje, só 
_______________prédios. Complete a frase acima com a concordância verbal CORRETA: 
 
a) faz; havia; existem. 
b) faz; haviam; existe. 
c) fazem; havia; existe. 
d) fazem; haviam; existem 
 
Matemática: 
 
6 - O objetivo de uma função inversa é: 
 
a) Desenvolver estratégias de cálculo de porcentagem. 
b) Processo destinado a resolver problemas que envolvam diretamente ou inversamente 
proporcionais. 
c) Criar funções a partir de outras funções. 
d) Desenvolver cálculos de juros. 
 
7 - Joaquim tinha R$ 24.350,00 (vinte e quatro mil trezentos e cinquenta reais) em sua conta 
no banco. Ele gastou 27% (vinte e sete por cento) desse valor, comprando uma televisão 
moderna para a sua casa. Qual o valor em R$ (reais) que Joaquim pagou na televisão? 
 
a) R$ 2.953,80. 
b) R$ 6.574,50. 
c) R$ 3.325,50. 
d) R$ 6.625,80. 
 
8 - Uma empresa responsável pela limpeza de caixas de água, utiliza 50 litros de água sanitária 
para uma caixa de água com capacidade de 6.000 litros. Determine quantos litros de água 
sanitária são necessários para limpar uma caixa com capacidade de 15.000 litros. 
 
a) 75 litros. 
b) 115 litros. 
c) 135 litros. 
d) 125 litros. 
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9 - Quantas moedas oficiais o Brasil já teve: 
 
a) 9 moedas oficiais. 
b) 13 moedas oficiais. 
c) 10 moedas oficiais. 
d) 8 moedas oficiais. 
 
10 - O salário bruto atual de um empregado da empresa Y é de R$ 3.400,00. Esta empresa 
reajusta trimestralmente os salários de todos os seus empregados em 4%, após 2 trimestres 
esse empregado passará a ganhar um salário bruto de: 
 
a) R$ 3.228,98.  
b) R$ 4.163,00. 
c) R$ 3.577,33. 
d) R$ 3.677,44. 
 
Conhecimentos Gerais: 
 
11 - Qual destas doenças que estavam erradicadas retornaram em 2018?  
 
a) Dengue. 
b) Meningite. 
c) Sarampo. 
d) Tuberculose. 
 
12 - Nos últimos anos tivemos o rompimento de barragens que mudou para sempre a vida da 
população, com grandes danos ambientais e centenas de vítimas, qual o nome das barragens 
que ocorreram esta tragédia? 
 
a) Mariana e Brumadinho. 
b) Furnas e Mariana. 
c) Furnas e Forquilhas I. 
d) Barragem Capitão do Mato e Mariana. 
 
13 - Assinale a alternativa CORRETA dos municípios que não fazem divisa com o município de 
Benedito Novo: 
 
a) Rio dos Cedros.  
b) José Boiteux. 
c) Indaial. 
d) Ibirama. 
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14 - Colonização de imigrantes de Benedito Novo: 
 
a) Alemães, Italianos e Portugueses. 
b) Italianos e Alemães. 
c) Poloneses e Alemães. 
d) Italianos, Alemães e Poloneses. 
 
15 - A obesidade vem crescendo de forma acelerada no Brasil. Segundo um estudo da 
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) está se aproximando 
das taxas dos países ricos. Quanto a obesidade assinale a alternativa INCORRETA: 
 
a) No brasil o crescimento da obesidade está mais acelerado que a média, dos países da 
Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). 
b) Pessoas de baixa renda tem maior probabilidade de consumir uma alimentação menos 
saudável com quantidade insuficiente de frutas e legumes e se tornarem obesas. 
c) No brasil atualmente mais de um quinto da população brasileira é obesa. 
d) O Índice de Massa corporal (IMC) é uma equação que leva em conta o peso e altura da 
pessoa, um IMC acima de 30 não aponta obesidade. 
 
Conhecimentos Específicos: 
 
16 - São exigências específicas do cargo de professor de artes, EXCETO: 
 
a) Docência na educação infantil e no ensino fundamental. 
b) Estabelecer e implementar estratégias de reprovação para os alunos de menor rendimento. 
c) Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional. 
d) Atender às determinações dos superiores para auxílio em atividades extracurriculares. 
 
17 - Quais são os elementos básicos da estrutura de artes? 
 
a) Apenas plano, linha, forma, cor, volume. 
b) Plano, linha, textura, cor, forma e volume. 
c) Reta, espiral, cor, volume. 
d) Apenas, plano, textura, cor, volume. 
 
18 - Escreva V para verdadeiro, e F para falso, sobre o currículo escolar de artes: 
 
(      ) O ensino de Arte foi incluído no currículo escolar pela LDB de 1996, com o nome de 
Educação Artística, mas ainda não era considerada como disciplina, somente atividade. 
(   ) O conjunto de conteúdos está articulado dentro do processo de ensino e aprendizagem e 
explicitado por intermédio de ações em dois eixos norteadores: apreciar e contextualizar. 
(    ) O ensino de Arte foi incluído no currículo escolar pela LDB de 1971, como disciplina de 
artes. 
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(   )  O conjunto de conteúdos está articulado dentro do processo de ensino e aprendizagem e 
não há eixos norteadores. 
 
Assinale a sequência CORRETA: 
 
a) V; V; F; F. 
b) V; V; V; V. 
c) V; F; V; F. 
d) F; F; F; F. 
 
19 - De acordo com a Base Nacional Comum Curricular para o ensino de Arte é correto afirmar 
que, EXCETO: 
 
a) A componente curricular arte está centrado nas seguintes linguagens: arte visual dança 
música e teatro. 
b) A prática artística possibilita o compartilhamento de saberes e de produções entre os alunos 
por meio de exposições, espetáculos, recitais e outras apresentações. 
c) A BNCC propõe que a abordagem das linguagens articule seis dimensões do conhecimento 
que são: criação, crítica, estesia, expressão, física e reflexão. 
d) As artes visuais possibilitam aos alunos explorar múltiplas culturas visuais, dialogar com as 
diferenças e conhecer outros espaços. 
 
20 - Analise as sentenças abaixo, sobre as dimensões histórico-sociais e culturais da dança e 
seus aspectos estéticos, de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais - Arte: 
 
I - Ocorre uma reflexão sobre o papel do corpo na dança em suas diversas manifestações 
artísticas. 
II - Desenvolve o conhecimento dos dançarinos/coreógrafos e grupos de dança brasileiros e 
estrangeiros que contribuíram para a história da dança nacional, reconhecendo e 
contextualizando épocas e regiões. 
III - Ocorre a análise, registro e documentação dos próprios trabalhos de dança e dos utilizados 
por diferentes dançarinos e coreógrafos. 
IV - Estimula reflexão sobre os principais aspectos de escolha de movimento, estímulos 
coreográficos, gênero e estilo dos coreógrafos estudados às danças que criam em sala de aula, 
contextualizando as diferentes opções. 
 
Assinale a alternativa CORRETA. 
 
a) Apenas as sentenças I e III estão corretas. 
b) Apenas as sentenças II; III e IV estão corretas. 
c) Somente a sentença I está correta. 
d) Todas as sentenças estão corretas. 
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21 - Sabemos que a herança ______________ brasileira tem dificultado as camadas 
subalternas vivenciarem suas experiências estéticas. Também a indústria _________________, 
juntamente com o sistema educacional tem imposto padrões homogeneizantes, 
_______________ e negligenciando a __________________ e a diversidade de nossa cultura 
omitindo a presença partícipe dos descendentes de escravos. 
 
Assinale a alternativa que COMPLETE a frase acima sobre a cultura afro-brasileira no ensino de 
artes, corretamente: 
 
a) mística; cultural; valorizando, heterogeneidade. 
b) histórica; comercial; valorizando; homogeneidade. 
c) histórica; cultural; desvalorizando; heterogeneidade. 
d) mística; comercial; desvalorizando; homogeneidade. 
 
22 - O que significa ESTÉTICA, quando falamos em artes? 
 
a) Uma característica ou um conjunto de características que são agradáveis à vista e que são 
capazes de cativar o observador. 
b) É uma criação humana com valores estéticos, como beleza, equilíbrio, harmonia, que 
representam um conjunto de procedimentos utilizados para realizar obras. 
c) É conhecida como pressupostos sobre determinadas pessoas, muitas vezes eles acontecem 
sem ter conhecimento sobre grupos sociais ou características de indivíduos. 
d) É conhecida como a filosofia da arte, ou estudo do que é belo nas manifestações artísticas e 
naturais. 
 
23 - Sobre a interdisciplinaridade no processo de ensino e aprendizagem, assinale V para 
verdadeiro e F para falso: 
 
(   ) O trabalho interdisciplinar garante menor interação entre os alunos, entre os professores, 
sem falar na experiência e no convívio grupal. 
(   ) A interdisciplinaridade caracteriza-se por ser uma atitude de busca, de inclusão, de acordo 
e de sintonia diante do conhecimento. 
(   ) Essa temática e compreendida como uma forma de trabalhar em sala de aula, no qual se 
propõe um tema com abordagens em diferentes disciplinas. 
(    ) No desenvolvimento de atividades interdisciplinares o aluno constrói sozinho o 
conhecimento. 
 
Assinale a sequência CORRETA: 
 
a) V, F, F, V. 
b) F, V, V, F. 
c) V, V, V, V. 
d) F, F, F, F. 
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24 - "Em meio a todo esse campo minado que é a educação e o ato de ________, encontra-se 
o professor de artes, que a pouco tempo teve ________________________ na área da 
educação no país. Um professor que pode fazer ______ diferença na escola em que trabalha e 
na formação de novos cidadãos aptos a viver em sociedade e em __________________ com 
seus semelhantes". Qual opção completa a frase acima, CORRETAMENTE: 
 
a) pintar; seu reconhecimento; toda; indiferença. 
b) educar; seu reconhecimento; pouca; indiferença. 
c) educar; seu reconhecimento; toda; comunhão. 
d) educar; muita frustração; pouca; comunhão. 
 
25 - Sobre a história da arte, é correto afirmar, EXCETO: 
 
a) Que ela pode ser definida como o conjunto de conhecimentos que se referem às atividades 
desenvolvidas pelo homem com propósitos estéticos, desde os primórdios de sua existência. 
b) Que a composição desta história está completa, e se fez à medida que a humanidade 
caminhou. 
c) Que todo conhecimento que se tem até hoje, foi reunido graças aos esforços de 
historiadores, antropólogos, arqueólogos, artistas, filósofos, linguistas e outros estudiosos que 
se empenharam na busca e no registro das manifestações artísticas. 
d) que ela se revela através da expressividade das ideias, dos sentimentos e do cotidiano do 
povo. 
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