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      PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

Processo Seletivo Simplificado nº 

02/2023 para  

Professor de Educação Básica II – 

Especialistas (Artes/Música) 

 

Prova Objetiva 
 
 

 

 

NÃO ABRA ESTE CADERNO DE QUESTÕES ANTES QUE LHE PEÇAM. 
AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA INICIAR A PROVA. 

➢ Desligue qualquer aparelho eletrônico, visto que a emissão de qualquer efeito sonoro 

por parte do aparelho caracterizará a exclusão do candidato e guarde-o dentro do 
compartimento específico que será disponibilizado pelo Fiscal da Sala. 

➢ Deixe embaixo da carteira chapéus, bonés, bolsas, relógios ou qualquer bem que não 
seja caneta, lápis e borracha que são os únicos permitidos de ficarem sobre a mesa. 

➢ Você deve assinar no campo específico para isto, a Folha de Respostas. A não 

assinatura por parte do candidato na Folha de Respostas resultará na eliminação 
automática do mesmo. 

➢ Você está recebendo um Caderno de Questões com 20 (vinte) questões objetivas. 
Verifique se este caderno corresponde com a sua opção de inscrição. 

➢ Os candidatos não poderão levar consigo o caderno de questões por razões de 

segurança e direitos autorais conforme item 3.9. do Edital do presente Processo Seletivo. 

➢ Você deve preencher na Folha de Respostas somente uma letra (alternativa) para cada 

questão, visto que o preenchimento de duas ou mais alternativas anulará sua resposta. 

➢ Preencha na Folha de Respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra escolhida 
conforme o exemplo: 

 
 

➢ É vedado qualquer tipo de consulta e/ou comunicação durante a Prova sob pena de 
eliminação. 

➢ A prova terá duração de 2 horas e 30 minutos. O tempo mínimo de permanência na 

sala é de 30 minutos. 

➢ Os três últimos candidatos deverão sair simultaneamente da sala. Havendo insistência 

por parte do candidato em sair da sala, este será considerado desistente do Processo 
Seletivo. 

➢ Qualquer dúvida, fale exclusivamente com o fiscal de sala. 

 

 

BOA PROVA ! 
 

 

Nome do Candidato 

RG CPF DATA DE NASCIMENTO 



 

 

LINGUA PORTUGUESA - (05 QUESTÕES) 

 

1) Assinale a única alternativa em que a divisão silábica está correta: 

A) Ex-su-dar. 

B) Ar-gu-i-u. 

C) Coe-lho. 

D) E-ni-gma. 

2) Considerando a frase: Hoje será um belo dia. – Assinale a alternativa correta no que diz respeito a sua 
classificação. 

A) Interrogativa. 

B) Negativa. 

C) Exclamativa. 

D) Afirmativa. 

3) A palavra 'encarecidamente' pertence à classe dos(as): 

A) Substantivos. 

B) Advérbios. 

C) Adjetivos. 

D) Verbos. 

4) Os sinônimos de Exilado, Sustentar e Banimento são, respectivamente: 

A) Degradado - Sustar - Prescrição. 

B) Degredado - Suster - Proscrição. 

C) Degredado - Sustar - Proscrição. 

D) Degradado - Suster - Prescrição. 
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5) De acordo com as regras do uso do acento agudo, assinale a alternativa em que todas as palavras 
estão acentuadas corretamente: 

A) Sofá, Éter, Heróico. 

B) Piauí, Herói, Idéia. 

C) Pá, Álbum, Rosário. 

D) Feiúra, Jóquei, Sílfide. 

MATEMÁTICA - (05 QUESTÕES) 

 

6) A soma do sucessor de um número n com o antecessor de 35 é igual a 60. Então, podemos afirmar 
que o antecessor de n é: 

A)25. 

B)26. 

C)27. 

D)24. 

7) Ao estudar a planta de uma construção, um engenheiro deparou-se com unidades de superfície dadas 
em cm². Certo cômodo dessa construção apresentava superfície de 120 000 cm². Essa superfície 
expressa em m², equivale a: 

A)346M².  

B)1200M². 

C)120M². 

D)12M². 

8) Mariana foi até a padaria e comprou um pedaço de torta de frango por R$ 6,50, um copo de suco por 
R$ 5,25 e, de sobremesa, dois brigadeiros por R$ 0,75 cada. O valor total pago por ela foi de: 

A) R$ 10,00. 

B) R$ 12,50. 

C) R$ 13,25. 

D) R$ 11,75. 
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9) Qual é a área de um retângulo cujo comprimento é 45 metros e a largura é 38 metros? 

A)1.760M². 
B)1.725M². 
C)1.748M². 
D)1.710 M². 

10) Um reservatório com capacidade de 18.000 litros está com 3/5 da sua capacidade ocupados com 
água. Qual é o volume de água que ainda cabe nesse reservatório? 

A)7.200L. 
B)6.800L. 
C)9.500L. 
D)12.700L. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – (10 QUESTÕES) 

 
11) Uma das maiores mudanças da BNCC para o componente, os Campos de Atuação têm, 
praticamente, a mesma importância dos eixos temáticos na organização dos objetivos e habilidades que 
devem ser desenvolvidos durante todo o Ensino Fundamental. De forma geral, sua principal contribuição 
ao documento é demandar protagonismo dos alunos, mesmo os de anos iniciais, deixando bem clara a 
necessidade de contextualizar as práticas de linguagem. Para isso, a base leva em conta os campos: 
 
I - Da vida cotidiana.   
II- Base da vida pública. 
III- Das práticas de estudo e pesquisa. 
IV- Artístico/Literário. 
 
Considerando o texto da questão, marque a alternativa correta: 
 
A) Os itens I, II e IV contextualizam a prática de linguagem. 
B) Os itens I e II contextualizam a prática de linguagem.   
C) Todos os itens contextualizam a prática de linguagem  
D) Apenas o item I contextualiza a prática de linguagem. 
 
12) O Componente Curricular de Arte da Educação Fundamental está centrado nas linguagens de: 
 
A) Música, Oral, Artes Cênicas e Dança. 
B) Artes Visuais, Dança, Música e Teatro. 
C) Corporal, Música, Dança e Arte Visuais. 
D) Teatro, Música, Verbal e Dança. 
 
13) Tendo em vista o compromisso de assegurar aos alunos o desenvolvimento das competências 
relacionadas à alfabetização e ao letramento, o componente Arte, ao possibilitar o acesso à leitura, à 
criação e à produção nas diversas linguagens artísticas, contribui para o desenvolvimento de quais 
habilidades:  
 
A) Habilidades relacionadas tanto à linguagem verbal quanto às linguagens não verbais. 

B) Habilidades relacionadas a linguagem oral.   

C) Habilidades relacionadas a linguagem de língua estrangeira. 

D )Habilidades relacionadas a linguagem corporal. 
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14)  De acordo com a Base Nacional Comum Curricular, as competências da Educação Infantil 
compreendem:   
 
I – Os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. 
II-  Os campos de experiências. 
III- As competências específicas de área. 
IV - Os componentes curriculares. 
 
A) Os itens I, III e IV. 

B) Apenas o item I. 

C) Os itens I e II. 

D) Todos os itens. 

 

15) A BNCC propõe que a abordagem das linguagens articule seis dimensões do conhecimento que, de 
forma indissociável e simultânea, caracterizam a singularidade da experiência artística. Tais dimensões 
perpassam os conhecimentos das Artes Visuais, da Dança, da Música e do Teatro e as aprendizagens dos 
alunos em cada contexto social e cultural.  
 
Marque a expressão artística referente à MÚSICA 
. 
A) São os processos e produtos artísticos e culturais, nos diversos tempos históricos e contextos sociais, 

que têm a expressão visual como elemento de comunicação.  

B) Manifestações que resultam de explorações plurais e transformações de materiais, de recursos 

tecnológicos e de apropriações da cultura cotidiana. 

C) Prática artística que se constitui pelo pensamento e sentimento do corpo, mediante a articulação dos 

processos cognitivos e das experiências sensíveis implicados no movimento dançado. 

D) Expressão artística que se materializa por meio dos sons, que ganham forma, sentido e significado no 

âmbito tanto da sensibilidade subjetiva quanto das interações sociais, como resultado de saberes e 

valores diversos estabelecidos no domínio de cada cultura. 

 

16) Em conformidade com o texto da questão anterior marque a expressão artística referente a Artes 
visuais: 
 
A) São os processos e produtos artísticos e culturais, nos diversos tempos históricos e contextos sociais, 

que têm a expressão visual como elemento de comunicação.  

B) Manifestações que resultam de explorações plurais e transformações de materiais, de recursos 

tecnológicos e de apropriações da cultura cotidiana.   

C) Prática artística que se constitui pelo pensamento e sentimento do corpo, mediante a articulação dos 

processos cognitivos e das experiências sensíveis implicados no movimento dançado. 

D) Expressão artística que se materializa por meio dos sons, que ganham forma, sentido e significado no 

âmbito tanto da sensibilidade subjetiva quanto das interações sociais. 

 

17) A Lei   Nº 12.796, de 4 de abril de 2013 altera a Lei Nº 9394 (Lei de  Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional) estabelecendo a faixa etária obrigatória para os alunos frequentarem  a educação básica: 
 
A) Dos 4 aos 15 anos de idade. 

B) Dos 6 aos 18 anos de idade.  

C) Dos 4 aos 17 anos de idade 

D) Dos 4 aos 16 anos de idade. 
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http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.796-2013?OpenDocument


 

 

 

18) Segundo a Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990,  é  dever da família, da comunidade, da sociedade em 
geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. 
 
A Referida Lei dispõe sobre:  
 
A) A Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional. 

B) Constituição de 1988. 

C) A Reforma do Ensino Médio. 

D) O Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 

 19) De acordo com O Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança e adolescente têm direito à 
educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e 
qualificação para o trabalho, assegurando-lhes: 
 
I - Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
II - Direito de ser respeitado por seus educadores; 
III - Direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores; 
IV - Direito de organização e participação em entidades estudantis. 
  
Considerando os direitos previstos no referido estatuto, marque a alternativa: 
 
A) Apenas o item III está correto 

B) Todos os itens estão corretos. 

C) Os itens II e III estão incorretos 

D) Apenas os itens I e IV estão corretos. 

 

 20)  A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema educacional inclusivo 
em todos os níveis de aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo 
desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo 
suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. 
 
O texto é referente a Lei: 

 
A) Nº 9394 que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

B) Nº 11.947 que dispõe sobre o atendimento de alimentação escolar. 

C) Nº 13.146 que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. 

D) Nº 8.069 que dispõe sobre o Estatuto da  Criança e do Adolescente. 
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