ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO
CADERNO DE PROVAS

PROCESSO SELETIVO 001/2019 – BOM RETIRO/SC
CADERNO DE PROVA

PROFESSOR DE ARTES
INSTRUÇÕES GERAIS

PROVA
02

Antes de iniciar a prova, leia com atenção as instruções abaixo:
1. Atenção: se você não assinou a lista de presença na entrada da sala, faça isso antes de
iniciar a prova;
2. TODOS os seus pertences, inclusive bolsa, deverão ficar debaixo da sua mesa. Celular
desligado, carteira, chaves, moedas e relógio deverão ser acondicionados em saco plástico
fornecido na entrada. Deverá ficar sobre a mesa apenas CANETAS E DOCUMENTO DE
IDENTIDADE;
3. Confira se este caderno de provas se refere ao cargo de sua inscrição;
4. A Folha de Respostas Gabarito será entregue antes do início da Prova e deverá ser
assinada, na presença do fiscal, com apresentação do documento de identidade;
5. Se houver alguma divergência nas informações da sua folha de respostas, informe ao fiscal;
6. Durante a prova, evite qualquer espécie de comentário, sendo vedado consultas ou
utilização de calculadoras, telefones celulares, aparelhos eletrônicos, boné, chapéu ou óculos
com lente escura;
7. Fique atento à sua prova e evite exposição à visão dos demais candidatos.
8. Não mexa ou utilize qualquer pertence durante a prova sem autorização do fiscal de sala;
9. Caso necessite ir ao banheiro, levante a mão e aguarde o fiscal de sala;
10. Ao terminar a Prova, transcreva as respostas assinaladas neste Caderno para sua Folha
de Rascunho e depois para a Folha de Respostas Oficial, sempre com à caneta azul ou preta;
11. Recomendamos máxima atenção nas marcações da Folha de Respostas Oficial, pois NÃO
haverá 2ª via;
12. Não dobre, não amasse e não rasure a Folha de Respostas, ela é a sua prova;
13. Será anulada a questão que contiver rasuras, emenda, mais de 1(uma) resposta
assinalada, nenhuma resposta assinalada ou resposta não assinalada à caneta, na Folha de
Respostas;
14. Ao final da prova deverão ser devolvidos ao Fiscal de Provas a Folha de Respostas e este
Caderno, levando consigo a folha de rascunho, para futuras conferências.
15. Esta prova terá duração máxima de 3 (três) horas.
16. O candidato só poderá sair de sala após 60 minutos do início da prova;
17. Os três últimos candidatos deverão sair juntos da sala, por medida de segurança;
18. Será dado um aviso quando estiver faltando 30 minutos para o término do horário de
prova;
19. Qualquer dúvida ou necessidade dirija-se direta e exclusivamente ao Fiscal de Provas;
20. O gabarito bem como cópia deste caderno de provas estarão disponíveis no site da
Prefeitura a partir das 15 horas do dia 08/12/2019;
21. Atenção ao sair, não se esquecer dos seus pertences pessoais.
22. Este Caderno de Prova, é constituído de 25 (vinte e cinco) questões objetivas, cada uma com quatro
alternativas (A, B, C, D), sendo apenas uma considerada correta. Estão distribuídas da
seguinte forma: 01 a 05 – Matemática/Raciocínio Lógico. 06 a 10 – Língua Portuguesa. 11 a
15 – Conhecimentos Gerais/Atualidades. 16 a 25 – Conhecimentos Específicos.
A Prefeitura Municipal de Bom Retiro deseja a você uma BOA PROVA!
Página 1 de 4

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO
CADERNO DE PROVAS

MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO
(Questões de 01 a 05)
01) Uma investidora fez uma aplicação bancária
de R$ 10.000,00, à taxa de 0,4 % ao mês em juros
simples, por um período de 24 meses. O montante
gerado no final do período foi de:
A) 12.000,00
B) 24.000,00
C) 10.960,00
D) 9.600,00

02) O ônibus escolar sai para levar os alunos do
ensino médio na localidade de Três Pontas ele sai
às 9 horas e 40 minutos. Duas horas e 30 minutos
após a saída faz ele uma parada na localidade de
Barbaquá. Está parada ocorre às:
A) 13 h e 10 min.
B) 12 h e 10 min.
C) 12 h e 00 min.
D) 13 h e 00 min.

03) O Professor de Educação Religiosa comprou
seis camisas e oito calças por R$ 1.530,00. Se
houvesse comprado apenas quatro camisas e
quatro calças, teria pago R$ 860,00. O valor pago
por uma camisa foi:
A) R$ 95,00
B) R$ 120,00
C) R$ 110,00
D) R$ 105,00

04) Para ir de Bom Retiro a Florianópolis de
carro, você leva 2 horas e 20 minutos, andando a
uma velocidade de 90 km/h. Para você percorrer a
mesma distância, andando à velocidade de 120
km/h, qual deverá ser o tempo gasto?
A) 1 hora e 45 minutos.
B) 3 horas e 06 minutos.
C) 2 horas e 05 minutos.
D) 1 hora e 25 minutos.

05) Um ciclista percorre com velocidade média de
15 km/h uma certa distância de bicicleta em 3
horas. Se este ciclista optar pela mesma viagem o
carro com velocidade média de 45 km/h, em
quanto tempo ele faria o mesmo trajeto?
A) uma hora e quinze minutos
B) 45 minutos
C) 60 minutos
D) uma hora e trinta minutos
LÍNGUA PORTUGUESA
(Questões de 06 a 10)
06) “Na fala o _______________ é pronunciado
com entonação enfática. Na escrita é sempre
marcado pela presença de algum sinal de
pontuação que o isole dentro da estrutura
oracional. Geralmente esse papel é exercido pela
vírgula.”. Acerca da análise sintática das orações,
complete corretamente a lacuna presente no
trecho.
A) Vocativo
B) Complemento verbal
C) Adjunto adverbial
D) Substantivo

07) Complete a lacuna
“Algumas pessoas não
malefícios do cigarro, não
____________ permanecem
fatal”.
A) por que
B) porque
C) por quê
D) porquê

CORRETAMENTE:
compreendem os
sabem, ao certo, o
com esse vício tão

08) As palavras “mamãe”, “piscina” e “glicose”
apresentam, respectivamente:
A) encontro vocálico; dígrafo; encontro
consonantal.
B) encontro consonantal; dígrafo; encontro
vocálico.

Página 2 de 4

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO
CADERNO DE PROVAS
C) dígrafo; encontro consonantal; encontro
consonantal.
D) encontro vocálico; encontro consonantal;
dígrafo.

09) A divisão silábica está correta, em:
A) Con-scien-ti-zaram
B) cons-ci-en-ti-za-ram
C) Cons-ci-en-ti-za-ram.
D) Con-sci-en-ti-za-ram.

B) Hélio Costa, Carmen Zanotto e Esperidião
Amin.
C) Dário Berger, Ângela Amin e Carmen Zanotto.
D) Carmen Zanotto, Dário Berger e Jorginho
Mello.

14) Qual o atual Ministro da Educação do Brasil?
A) Abraham Weintraub
B) José Serra
C) Sérgio Moro
D) Luiz Henrique Mandetta

10) As novas palavras que se formam, revelando o
dinamismo da língua, são denominadas:
A) Neologismos
B) Homônimos
C) Parônimos
D) Sinônimos

15) Nos termos da Lei Complementar Municipal
n° 01/03, a retribuição pecuniária básica, fixada
em lei, paga mensalmente ao servidor público,
denomina-se
A) gratificação
B) proventos
C) remuneração
D) vencimento

ATUALIDADES
(Questões de 11 a 15)
11) Quais os quatro países, respectivamente, que
atualmente, têm as maiores economias do mundo,
considerando o PIB?
A) Estados Unidos, China, Japão e Alemanha.
B) Estados Unidos, Japão, Nicarágua e Coreia do
Sul.
C) Estados Unidos, China, Alemanha e Brasil.
D) Estados Unidos, Japão, Rússia e Itália

12) Por 6 votos a 5, STF muda de posição e
decide contra prisão após condenação em 2ª
instância, de quem foi o voto de desempate?
A) ministro Celso de Mello
B) ministra Carmén Lúcia
C) ministro Dias Toffoli
D) ministro Gilmar Mendes

13) O Estado de Santa Catarina possui 3
Senadores representando a população, quais são
eles?
A) Dário Berger, Esperidião Amin e Jorginho
Mello.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
(Questões de 16 a 25)
16) As alternativas citam as cores primárias de
pigmento transparente, com exceção de:
A) ciano.
B) azul.
C) verde.
D) amarelo.

17) O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação (Fundeb) atende:
A) A educação básica: educação infantil, ensino
fundamental e ensino médio.
B) A educação básica: ensino fundamental, ensino
médio e ensino superior.
C) Somente o ensino fundamental e o ensino
médio.
D) A educação básica e o ensino superior.
18) “A arte é importante na escola principalmente
porque é importante fora dela. Construída pelo
homem através dos tempos, a arte é um
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patrimônio cultural e todo ser humano tem direito
ao acesso a esse saber”. Um ponto fundamental
dessa concepção é a de
A) arte como expressão.
B) arte enquanto comunicação.
C) arte histórica.
D) arte como conhecimento.

19) O Rococó é um movimento artístico europeu,
que aparece primeiramente na:
A) FRANÇA
B) BÉLGICA
C) ITÁLIA
D) ALEMANHA

20) A marchinha é um gênero de música popular
que foi predominante no carnaval brasileiro dos
anos 20 aos anos 60. Sendo considerada a
primeira marchinha, assinale corretamente o nome
da marcha que foi composta no ano de 1899 por
Chiquinha Gonzaga:
A) O teu cabelo não nega
B) Me dá um dinheiro aí
C) Ó abre alas
D) Mamãe eu quero

21) No Brasil o abstracionismo teve suas
primeiras expressões no século XIX. Assinale
qual artista pertenceu a esse período.
A) Tomie Ohtake
B) Manabu Mabe
C) Antônio Bandeira
D) Todas as alternativas estão corretas

22) Uma das mais populares canções brasileiras
de todos os tempos é a “Aquarela do Brasil”, que
foi composta no ano de 1939 pelo compositor
mineiro:
A) Ary Barroso
B) Carlos Gomes
C) José Carlos Amaral Vieira
D) Bento Mossurunga

23) No Brasil a dança originou-se dos mais
variados lugares, recebendo muitas influências de
outros países. Dos ritmos abaixo, assinale aquele
que tem descendência brasileira:
A) Bolero
B) Merengue
C) Samba
D) Valsa

24) A imagem abaixo refere-se a qual poeta,
dramaturgo inglês, tido como o maior escritor do
idioma inglês e o mais influente dramaturgo do
mundo:

A) William Wordsworth
B) Edmund Spenser
C) William Shakespeare
D) John Milton

25) O movimento do romantismo
e
neoclassicismo estão interligados, pela idealização
da realidade. Enquanto o neoclássico busca um
ideal sublime, objetivando o mundo, o romântico
faz o mesmo, embora tenta a subjetivar o mundo
exterior. Entre os pintores do romantismo e
neoclassicismo, qual é considerado um pintor
romântico por excelência:
A) Francisco Goya
B) Caravaggio
C) Eugene Delacroix
D) Jacques-Louis David
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