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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 20 QUESTÕES 

 

1. Artista catarinense que resgatou o folclore da ilha de Santa Catarina foi:  

a. Willy Zumblick 

b. Franklin Cascaes 

c. Fernando Lindote 
d. Malinverni Filho 

 
2. Conforme os estudos de Fusari e Ferraz sobre as tendências pedagógicas e suas relações com o ensino da arte, 

as propostas pedagógicas: Percepção, Cópia e Desenho Geométrico estão inseridos na: 

a. Pedagogia Renovada 

b. Pedagogia Libertadora 

c. Pedagogia Tradicional 

d. Pedagogia Histórico-Crítica 

 

3. Fizeram parte da Semana de Arte Moderna em São Paulo, organizada em 1922: 

a. Diego Rivera, Le Corbusier, RomareBearden e Jacob Riis. 

b. Gil Vicente, Juan Ruiz de Alarcón, Luigi Pirandelo e Henrik John Ibsen. 

c. Anita Malfatti, Di Cavalcanti, Victor Brecheret, Antonio Garcia Moya Graça Aranha e Manuel Bandeira. 

d. Donald Judd, Joseph Beuys e Carl Andre. 

 

4. Durante os séculos XVII e XVIII, as artes se manifestaram de acordo com três estilos ou movimentos: 

a. Barroco, Rococó, Romantismo 

b. Barroco, Rococó, Realismo 

c. Barroco, Rococó, Neoclássico 

d. Barroco, Neoclássico, Romantismo 

 

5. No Brasil,o artista nordestino criador de personagens de barro que representam pessoas e fatos daregião 

sertaneja de Pernambuco, e que se destaca entre os artistas primitivos dedicados à escultura, chama-se: 

a. Vasco Prado 

b. Mestre Vitalino 

c. Iberê Camargo 

d. Nicolas Vlavianos 

 

6. Quais são os principais elementos de uma música? 

a. Cores, melodia e ritmo 

b. Harmonia, timbre e altura 

c. Ritmo, intensidade e volume 

d. Melodia, harmonia e ritmo 

 

7. Gênero de música que é executada há milhares de anos da mesma forma, pelos povos primitivos 

a. Étnica 

b. Popular 

c. Erudita 

d. Eletrônica 

 

8. Assinale a ordem correta quanto a divisão da escultura grega: 

a. Clássica, arcaica e helenística 

b. Arcaica, clássica e helenística 

c. Helenística, arcaica e clássica 

d. Clássica, helenística e arcaica 
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9. O nome do pintor norueguês, inspirador do movimento expressionista alemão, que se tornou famoso por suas 

imagens emocionalmente carregadas de medo, isolamento e ansiedade é: 

a. Manet 

b. Cézanne 

c. Munch 

d. Courbet 

 
10. Assinale a alternativa que menciona corretamente os elementos básicos da comunicação visual segundo a teoria 

de Dondis (1991): 

a. Estética, superfície, composição, forma, técnica. 

b. Altura, largura, movimento, luz, técnica, semiótica. 

c. Ponto, linha, técnica, data, estilo artístico. 

d. O ponto, a linha, a forma, a direção, o tom, a cor, a textura, a dimensão, a escala e o movimento.  

 

11. Entre as características que contribuíram na pintura renascentista, cinco tiveram destaque. Assinale a opção 

correta abaixo em que as mesmas se encontram. 

a. Busca do ideal clássico, criação de espaço na pintura pela utilização da perspectiva, composições 

simétricas e equilibradas, racionalidade e cientificidade, influencia greco-romana. 

b. Busca do ideal clássico, criação de espaço na pintura pela utilização da perspectiva, composições 

simétricas e equilibradas, racionalidade e cientificidade, influência egípcia.  

c. Busca do ideal clássico, criação de espaço na pintura pela utilização do desenho, composições simétricas 

e equilibradas, racionalidade e cientificidade, influência greco-romana.  

d. Busca do ideal clássico, criação de espaço na pintura pela utilização da perspectiva, composições 

assimétricas e desequilibradas, racionalidade e cientificidade, influência greco-romana. 

 

12. Assinale V (verdadeiro) ou F (falso) para as afirmações abaixo e indique a alternativa que contém o 

preenchimento correto: 

 

(__) O pintor cubista tenta representar os objetos em três dimensões, numa superfície plana, sob formas 

geométricas, com o predomínio de linhas retas. Não representa, mas sugere a estrutura dos corpos ou 

objetos.  

(__) A arte abstrata tende a suprimir toda a relação entre a realidade e o quadro, entre linhas e os planos, as 

cores e a significação que esses elementos podem sugerir ao espírito. 

(__) Visando a compreender como representar as cores e as luminosidades mais reais, Claude Monet propôs 

que os artistas abandonassem seus ateliês e que fossem pintar sempre diante do “motivo” do quadro.  

(__) Em 1905, em Paris, no Salão de outono, alguns artistas foram chamados de fauves (que em português 

significa feras), em virtude da intensidade com que usavam as cores puras, sem misturá-las ou matizá-las. 

Quem lhes deu este nome foi o crítico Louis Vauxcelles. 

 

a. F, F, V, V 

b. V, V, V, V 

c. V, F, V, F 

d. V, V, V, F 

 

13. Assinale (V) para verdadeiro ou (F) para falso, para as afirmações abaixo e indique a sequência correta: 

 

(__) Quanto à monotipia é possível imprimir mais cópias da mesma imagem. Entretanto cada uma delas ficará 

cada vez mais forte.  

(__) Quanto à xilogravura ou um linóleo, para cada cópia tirada, a matriz deve receber nova camada de tinta. 

O número de cópias é definido pelo artista.  
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(__) O processo de elaboração de uma gravura em metal (calcogravuraou calcografia) consiste na gravação 

de uma imagem sobre uma chapa que pode ser de cobre, latão, alumínio, zinco, aço, ferro e EVA. 

(__) A serigrafia é um processo gráfico em que a luz é elemento determinante, uma vez que trabalhamos 

com uma matriz fotossensível.  

 
a. F, F, V, V 

b. F, V, F, V 

c. V, V, F, V 

d. F, F, F, V 

 

14. Assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso, para as afirmações abaixo e indique a sequência correta: 

 

(__) Cézanne, Van Gogh e Gauguin foram três homens extremamente felizes, e trabalhavam nas suas 

pinturas, nas suas horas de folga, com a escassa esperança de um dia tornarem-se ricos. 

(__) Cézanne, Van Gogh e Gauguin tinham aprendido como representar a natureza, como desenhar 

corretamente e como usar tinta e pincel; tinham até absorvido as lições da Revolução Impressionista e 

tornaram-se hábeis na representação dos reflexos da luz do sol e das vibrações do ar. 

(__) O Pós-impressionismo é a denominação dada ao período após  ao Romantismo em que os artistas 

desenvolveram trabalhos de forma individual, formando várias vertentes a partir das novas proposições do 

Impressionismo. 

(__) A forma primitivista no uso da cor, sem efeitos de profundidade, e sem a necessidade de utilizar as cores 

da realidade, de acordo com a emoção envolvida, foi influencia para outros movimentos, especialmente o 

Fauvismo, movimento que surgiria no século XX. 

 

a. F, V, V, V 

b. V, V, F, F 

c. F, V, F, V 

d. F, F, V, V 

 

15. Monumentos Megalíticos são enormes construções de pedra. A denominação que corresponde a grandes blocos 

de pedra erguidos verticalmente é chamado de: 

a. Menir 

b. Dolmens 

c. Crontiques 

d. Alinhamento 

 

16. A Leitura de uma imagem (OBRA DE ARTE) implica conhecimentos, tanto da função da arte em nossa vida e das 

técnicas – o desenho, a pintura , a fotografia, a escultura – quanto dos gêneros artísticos. Em se tratando de 

artes visuais, as obras de arte podem ser classificadas por meio das suas temáticas e divididas em: 

a. Natureza-morta, retrato, paisagem, cenas do cotidiano, históricas, mitológicas e religiosas. 

b. Cenas de guerra e de paz, retratos figurativos e abstratos. 

c. Cenas com figura humana e sem figura, cenas idealizadas. 

d. Paisagens idealizadas e realistas, e pintura de gênero. 

 

17. O teatro não é uma invenção grega, ele é uma manifestação artística presente na cultura de muitos povos e 

desenvolveu-se espontaneamente em diferentes civilizações. O teatro de qual país foi o que influenciou o teatro 

grego? 

a. Da Índia 

b. Do Egito 

c. Da China 

d. Da Itália 
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18. Acerca do Futurismo, assinale V (verdadeiro) ou F (falso) para as afirmações abaixo e indique a alternativa que 

contém o preenchimento correto: 

 

(__) A pintura futurista devia seguir regras tais como: inspirada nas esculturas clássicas gregas e na pintura 

renascentista italiana.  

(__) O artista futurista não está  interessado em pintar um automóvel, mas captar a forma plástica descrita 

por ele no espaço.  

(__) A pintura futurista 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 .  

(__) O movimento futurista iniciou-se com o manifesto literário de F. T. Marinetti, ao qual se seguiu o 

manifesto da pintura futurista. 

 

a. F, F, V, V 

b. F, V, V, F 

c. F, V, F, V 

d. V, V, F, F 

 

19. Quais são os cinco elementos formadores do som são: 

a. Intensidade, timbre, relatividade, sonoridade e forma 

b. Sonoridade, forma, timbre, gênero e força 

c. Gênero, forma, tipo, ordem e sonoridade 

d. Intensidade, duração, timbre, densidade e altura 

 

20. A arte do instinto, trata-se de uma pintura dramática, subjetiva, “expressando” sentimentoshumanos. Utilizando 

cores patéticas, dá forma plástica ao amor, ao ciúme, ao medo, à solidão, à miséria humana, à prostituição. 

Deforma-se a figura, para ressaltar o sentimento. Predominância dos valores emocionais sobre os intelectuais. 

Essa tendência é conhecida como: 

a. Cubismo 

b. Minimalismo 

c. Impressionismo 

d. Expressionismo 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES – 05 QUESTÕES 

 

21. Para analisar a admissibilidade do processo de impedimento da atual Presidente da República Federativa do Brasil, 

os trabalhos na Câmara dos Deputados foram dirigidos por: 

a. Lula 

b. Eduardo Cunha 

c. Renan Calheiros 

d. Eduardo Arantes 

 

22. Dengue, chikungunya e zika são três doenças infecciosas e que atualmente causam muita preocupação às 

autoridades. Com relação a elas, assinale a alternativa incorreta:  

a. A dengue é transmitida pelo mosquito “Aedes aegypti” 

b. A chikungunyaé transmitida pelo mosquito “Aedes aegypti” 

c. A zika é transmitida pelo mosquito “Aedes aegypti” 

d. As três doenças são transmitidas por águas paradas. 
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23. Assinale a alternativa que não corresponde ao Município de Bom Retiro: 

a. A região de Bom Retiro possui as maiores elevações do extremo sul do Brasil, pois dos cinco pontos 

culminantes de Santa Catarina, três estão dentro do território bomretirense. 

b. O Concurso Cultural, História, Causa e Lendas – 93 anos de Bom Retiro, teve como objetivo o resgate do 

passado destes aspectos. 

c. O Moto Trilha – 93 anos de Bom Retiro/SC, contou com um percurso de aproximadamente 40 km, 

percorrendo as estradas vicinais do município. 

d. Em comemoração aos 93 anos de emancipação de Bom Retiro, foi realizado o 4º Pedal Bom Retiro, 

partindo do centro da cidade, indo para o interior do município e retornando à cidade. 

 

24. De acordo com MICROSOFT (2016), computadores são máquinas que executam tarefas ou cálculos de acordo 

com um conjunto de instruções (os chamados programas). Os primeiros computadores totalmente eletrônicos, 

lançados na década de 40, eram máquinas enormes que exigiam equipes inteiras para funcionar. Comparados a 

essas máquinas de antigamente, os computadores atuais são impressionantes. Não só estão milhares de vezes 

mais rápidos, como podem caber na mesa, no colo ou até no bolso. 

Os computadores funcionam com base em uma interação entre HARDWARE e SOFTWARE. Em uma definição 

breve, podemos dizer que Hardware é a parte física do computador, já o Software são as instruções programadas 

que dizem ao computador o que fazer. 

 

     Sendo assim, analise os termos abaixo: 

TECLADO – SISTEMA OPERACIONAL – MOUSE – IMPRESSORA – EDITOR DE TEXTO 

 

    Considerando os termos citados acima, podemos classificá-los, de acordo com ordem, em: 

a. Hardware – Software – Hardware – Software – Hardware 

b. Software – Hardware – Software – Software – Hardware 

c. Hardware – Software – Hardware – Hardware – Software 

d. Software – Hardware – Software – Hardware – Software 

 

25. Considere as afirmações abaixo: 

 

I. A Internet é conhecida como a rede mundial de computadores, e pode ser acessada através de 

computadores, tablets, smartphones e até dispositivos como televisores. 

II. São exemplos de navegadores para Internet: Mozilla Firefox, Google Chrome e Internet Explorer. 

III. Email é abreviatura de electronic mail, e é uma forma conveniente de se comunicar com outras pessoas 

através da Internet. 

IV. Através de uma mensagem de email, é possível enviar praticamente qualquer tipo de arquivo, inclusive 

documentos, imagens e arquivos de música. 

 

     Assinale a alternativa correta: 

a. Somente as afirmações I e II estão corretas. 

b. Apenas a afirmação IV é falsa. 

c. Todas as afirmações estão corretas. 

d. Todas as afirmações são falsas. 

 

 

PORTUGUÊS E MATEMÁTICA – 15 QUESTÕES 

 

26. O emprego do hífen está incorreto em: 

a. Gabriela feriu o ante-braço na queda.   

b. A doença o tornou dependente de anti-inflamatórios. 
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c. O coronel odiava comida requentada no micro-ondas. 

d. Era mais uma militante pró-democracia. 

 

27. Há um erro de concordância em: 

a. A alegria dele são as crianças. 

b. Faz dois anos que ninguém resolve o problema 

c. Tristeza é necessário. 

d. Não existe sonhos impossíveis. 

 

28. Deveria ter sido escrito com X e não com CH:  

a. Chaga – Chalé 

b. Chícara – Chingar 

c. Chacinar – Chacota 

d. Chafariz – Chafurdar 

 

29. Os itens abaixo correspondem respectivamente a: 

I. Situa um acontecimento no tempo. 

II. Relaciona uma palavra a outra. 

 

a. Interjeição e pronome 

b. Substantivo e artigo 

c. Verbo e preposição 

d. Advérbio e conjunção 

 

30. Qual a figura de linguagem empregada na frase abaixo? 

“Estão destruindo o verde do nosso país”. 

 

a. Metonímia 

b. Metáfora 

c. Hipérbole 

d. Pleonasmo 

 

31. Na frase abaixo o sujeito é: 

Não encontrei ninguém lá, Carla. 

a. Dulce 

b. Simples 

c. Oculto 

d. Indeterminado 

 

32. “Despedindo-se de todos, deu seu último suspiro”. 

Nesta frase podemos dizer que ocorre: 

a. Personificação 

b. Ironia 

c. Prosopopeia 

d. Eufemismo 

 

33. Marque somente artigos: 

a. Boneca – Sol 

b. Meu – Este 

c. A – Uns 

d. Falante – Maravilhoso 



Prefeitura Municipal de Bom Retiro/SC – Edital 03/2016 
Concurso Público 001/2015 – Cargo: Professor/a de Artes 

 

7 
 

34. O gráfico abaixo representa qual função? 

 
 

a. 2x² 

b. 3x+2 

c. 5x + 3 

d. x² + 2 

 

 

35. Quantos anagramas tem a palavra PROVAR? 

a. 36 

b. 360 

c. 720 

d. 840 

 

36. O aumento salarial é proporcional ao salário ganho. Se uma pessoa que tem seu salário de R$ 2.800,00 terá R$ 

252,00 de aumento. Qual será o aumento de alguém que tem salário de R$ 3.600,00? 

a. R$ 290,00 

b. R$ 298,00 

c. R$ 312,00 

d. R$ 324,00 

 

37. Quais são os valores de x, y e z respectivamente, no sistema linear a seguir? 

 

2𝑥 + 3𝑦 + 𝑧 =  −1
−𝑥 + 3𝑦 − 𝑧 = 10
𝑥 + 2𝑦 + 𝑧 = 0

  

a. 3, 2 e 1 

b. 3, -2 e -1 

c. -3, 2 e -1 

d. -3, -2 e -1 

 

38. Considere uma sala de aula com 25 meninas e 18 meninos. Será escolhido um aluno. Qual a probabilidade de ser 

escolhida uma menina? 

a. 53,45% 

b. 55,74% 

c. 56,27% 

d. 58,13% 
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39. Qual o determinante da matriz abaixo? 
−1 −2 3
4 −5 6
7 −8 9

 

a. -1 

b. 4 

c. -6 

d. -8 

 

40. Qual os possíveis valores para x na seguinte equação? 

2x² + 3x = 9 

 

a. 
3

2
 e -3  

 

b. 
4

3
 e 0 

 

c. 
5

4
 e 

2

5
 

 

d. −
4

3
 e −

5

4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESTAQUE AQUI 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

 


