MUNICÍPIO DE UNIÃO DO OESTE
ESTADO DE SANTA CATARINA
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N.º 001/2016
12 DE JUNHO DE 2016

CARGO:
Professor de Artes
INSTRUÇÕES
Este Caderno de Questões contém 20 questões, constituídas com cinco opções (A, B, C, D, E) e uma única resposta
correta. Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no Caderno de Questões, solicite providências ao fiscal de
sala.
Você receberá juntamente com o Caderno de Questões, o Cartão Resposta, o qual deverá ser preenchido atentamente
com Nome, Concurso (PS União do Oeste-SC), Nº da Inscrição, Data de Nascimento, as respostas por questão e
Assinatura.
O Nº de Inscrição deverá ser preenchido da seguinte forma, de acordo com o exemplo abaixo:
Nº Inscrição: 00036 (exemplo de nº de inscrição)

As respostas do Caderno de Questões deverão ser transcritas para o Cartão Resposta, com caneta esferográfica de tinta
azul ou preta, de acordo com as orientações de preenchimento abaixo:

O Cartão Resposta é o único documento válido para a correção das provas e o não preenchimento correto implica a
anulação da questão. Não será fornecido, em hipótese alguma, novo Cartão Resposta por erro de preenchimento por
parte do candidato. O Cartão Resposta é insubstituível e de inteira responsabilidade do candidato, por isso não deve ser
amassado, dobrado, rasgado ou rasurado.
Durante a realização das provas não será permitida qualquer consulta a materiais, sejam didáticos ou eletrônicos. O
candidato que for flagrado fazendo uso desses materiais estará automaticamente eliminado do Processo Seletivo.
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais de sala auxiliar na
interpretação.
A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta, somente será permitida após
transcorrido 30 minutos do início da mesma.
Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de Questões e o Cartão Resposta ao
fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens especificados acima, implicará na eliminação do candidato do
Processo Seletivo.
O tempo de duração total da prova é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão Resposta.
Os 3 últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer juntos em sala para, juntamente com os fiscais de
sala, conferir os Cartões Resposta e assinar a folha ata e o lacre dos envelopes que guardarão os Cartões Resposta e os
Cadernos de Questões.
A desobediência a qualquer uma das determinações constantes do Edital de Processo Seletivo, do presente Caderno de
Questões e de preenchimento do Cartão Resposta, implicará na eliminação do candidato do Processo Seletivo.
O Gabarito Preliminar e as provas escritas/objetivas estarão disponíveis, no dia 13 de junho de 2016, no site
www.alternativeconcursos.com.br.
É facultado ao candidato interpor recurso contra as questões da prova escrita/objetiva através do e-mail
recursos@alternativeconcursos.com.br, no prazo de 14 e 15 de junho de 2016.

06) Um quadrado possui perímetro de 120cm, então a
área desse quadrado em cm2 é de:

Língua Portuguesa
01) Numa das sentenças a seguir há uma flexão grafada
incorretamente. Marque-a:

a)
b)
c)
d)
e)

a) Os pequenos orfãos foram adotados por uma família
europeia.
b) Os bem-te-vis cantavam alegremente pelo campo.
c) Os troféus foram entregues para as equipes campeãs.
d) Os olhos da menina eram verdes-claros.
e) Os pés-de-moleque estavam deliciosos.

Conhecimentos Gerais
07) Em que data é comemorado o Feriado Municipal de
Fundação do Município de União do Oeste (SC)?

02) Somente uma das assertivas abaixo está incorreta
por não utilizar o acento indicador de crase. Aponte-a:
a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

Gota a gota o remédio foi dado para o neném.
Caminhava as pressas, pois já estava atrasada.
Ficou a pensar nas inúmeras possibilidades que tinha.
Ele foi ao clube a pé.
Devolveu a chave a alguém do prédio.

a)
b)
c)
d)
e)

1. Certa manhã, minha mãe resolveu me levar café na
cama.
2. O diretor está convicto que tomou a decisão certa.
As palavras em destaque
respectivamente, como:

são

classificadas,

04) O valor da expressão √

a)
b)
c)
d)
e)

=

,

,
,

,

Jardinópolis (SC).
Águas Frias (SC).
Coronel Freitas (SC).
Quilombo (SC).
Nova Erechim (SC).

10) Acerca do Município de União do Oeste (SC), leia as
alternativas abaixo e assinale a incorreta:

, é igual a:

6
63
9
18
21

05) Sendo
a)
b)
c)
d)
e)

−

29
26
28
30
27

09) Não faz limite territorial com o Município de União
do Oeste (SC) o Município de:

Pronome indefinido e adjetivo
Adjetivo e pronome demonstrativo
Pronome demonstrativo e advérbio
Pronome possessivo e adjetivo
Advérbio e pronome indefinido
Matemática

a)
b)
c)
d)
e)

04 de janeiro.
25 de julho.
25 de agosto.
09 de fevereiro.
21 de abril.

08) Em 2016 o Município de União do Oeste (SC)
completou quantos anos?

03) Dadas as frases:

a)
b)
c)
d)
e)

1200
900
750
800
1190

a) O nome União do Oeste surgiu devido a um acordo
de lideranças das comunidades de São Luis e
Jardinópolis.
b) O Município tem sua economia voltada para as
atividades agrícolas como a produção e cultivo de
milho, soja, feijão e fumo. Também tem parte de suas
atividades econômicas voltadas para a bovinocultura,
avicultura, suinocultura, indústrias moveleiras, têxtil,
comerciárias e pequenas empresas prestadoras de
serviços.
c) Desde a sua criação o município de União do Oeste
contou com sete administrações relativas ao Poder
Executivo.
d) O primeiro Prefeito eleito foi Iduir Miguel Zatti.
e) A primeira eleição foi no ano de 1988.

, então y é igual a:

0,7
2,5
3
6
2

2

c) Esse aglutinante pode ser uma emulsão de água,
gema de ovo e óleo de linhaça.
d) Os pintores Italianos se orgulhavam de dominar as
dificuldades técnicas da têmpera a ovo.
e) Ele tem de sobrepor finas camadas de tinta em
pequenas pinceladas, linhas lado a lado para criar
formas.

Conteúdos Específicos
11) Com relação às características do período
Paleolítico Superior é correto afirmar, exceto:
a)
b)
c)
d)
e)

Instrumentos de ossos
Desenvolvimento da escultura e da pintura
Instrumentos de marfim
Controle do fogo
Instrumentos de madeira e pedra

16) Esculturas simétricas, em rigorosa posição frontal,
com o peso do corpo igualmente distribuído sobre as
duas pernas chama-se:

12) Assinale a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)
e)

a) Impressionismo, que surge entre 1880 e 1900, é o
marco inicial da arte moderna.
b) Expressionismo começa na Alemanha, nos últimos
anos do século XIX.
c) Principal expoente do Barroco é Henri Matisse (18401926).
d) Em 1920, surge o fauvismo (de fauve, fera, em
francês), que valoriza o uso de cores vivas, exaltando
a razão em lugar do instinto.
e) Romantismo opõe-se ao rigor das academias de arte,
abandonando a composição fixa da pintura clássica e
os temas históricos e mitológicos.

17) “A essência do realismo é a negação do ideal... A
expressão da beleza está diretamente relacionada a
força da concepção que o artista alcançou.” A
afirmação acima se refere ao artista:
a)
b)
c)
d)
e)

13) Surgiu na França em meados do século XIX como
reação as ultrapassadas restrições da arte acadêmica.
Liderado por Gustave Courbet e Jean-François Millet.
Estamos nos referindo:
a)
b)
c)
d)
e)

Sensus
Procardios
Inquilinus
Latus
Kouros

Jean Auguste Dominique Ingres
Gustave Courbet
Eugéne Delacroix
Francisco de Goya
Théodore Rousseau

18) De acordo com o art. 29 da Lei Orgânica do
Município de União do Oeste (SC), a Legislatura, que
terá duração de _____ anos, dividir-se-á em _____
Sessões Legislativas. Assinale a alternativa que
completa corretamente o trecho acima:

Rococó
Renascimento
Impressionismo
Humanismo
Realismo

a)
b)
c)
d)
e)

14) Com relação à litografia é correto afirmar, exceto:
a) A técnica não permite ao artista combinar linhas e
cores.
b) Litogravura foi uma técnica de impressão muito
utilizada no século XIX.
c) É um processo de gravura em plano, executada sobre
pedra calcária ou sobre placa de metal.
d) A base dessa técnica é o princípio da repulsão entre
água e óleo.
e) Com o desenho terminado a pedra é molhada.

04 – 04.
02 – 04.
04 – 02.
04 – 06.
02 – 02.

19) De acordo com o art. 157 da Lei Orgânica do
Município de União do Oeste (SC), o Município prestará
auxílio funeral às pessoas que comprovarem residência
no município de União do Oeste, efetuando o
pagamento de __________ ao requerente mediante a
apresentação de nota fiscal e demais documentos
pertinentes. Assinale a alternativa que completa
corretamente o trecho acima:

15) Sobre a têmpera a ovo, assinale a alternativa
incorreta:

a)
b)
c)
d)
e)

a) A têmpera é uma técnica de pintura na qual os
pigmentos ou os corantes podem ser misturados com
um aglutinante.
b) Seca em minutos e o pintor não pode misturar as
cores na superfície da tela ou fazer um empaste.
3

Meio salário.
Um salário.
Dois salários.
Três salários.
Quatro salários.

20) De acordo com o art. 173 da Lei Orgânica do
Município de União do Oeste (SC), o Município aplicará
anualmente na manutenção e desenvolvimento de
ensino nunca menos de __________ da receita
resultante dos impostos, compreendida, a proveniente
de transferências. Assinale a alternativa que completa
corretamente o trecho acima:
a)
b)
c)
d)
e)

Trinta por cento.
Quarenta por cento.
Cinquenta por cento.
Vinte e cinco por cento.
Trinta e cinco por cento.
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