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TESTE SELETIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO-PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO-PI

TESTE SELETIVO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

ARTESÃO
Leia atentamente as instruções abaixo.

TURNO: MANHÃ

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.
Exemplo:
Exemplo:
Português
15

Informática
05

Conhecimentos Específicos
20

A
A

A
B

C
D
A
C

B
A

02- A prova terá duração de 3 (três horas).

D

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.
04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma
responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
05- Será eliminado do Teste Seletivo o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, pagers, réguas, esquadros, transferidores,
compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos.
b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas.
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova.
06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos.
07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.
08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários.
09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este Teste Seletivo.
10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Teste Seletivo.
11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado.
NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________
Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________

MAIS INFORMAÇÕES:
Internet: www.institutomachadodeassis.com.br
Telefone: (86) 3303-3146
E-mail: ima.seletivofloriano@outlook.com
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 15

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número
correspondente na Folha de Respostas.

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO
TEXTO
PRENDE-SE MUITO. E MAL
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

Henry Louis Mencken escreveu uma das mais irônicas frases já produzidas pela humanidade:
"todo problema envolvendo o ser humano tem uma solução simples, clara e... equivocada". Veste feito
luva a questão do sistema penitenciário brasileiro: soluções que ao longo do tempo pareciam claras e
simples revelam-se agora completamente desastradas. Há cerca de quatro anos o signatário escreveu
que passaríamos a Rússia em número de pessoas presas se teimássemos na metodologia que divorcia a
cadeia da sociedade e separa a política penitenciária da política de segurança pública. Mais: a
condenação vem funcionando como vingança e ignora-se a necessidade de tratamento psicológico e
muitas vezes psiquiátrico da maioria dos trancafiados.
Vergonhosamente ultrapassamos a Rússia e já somos o terceiro país com maior número de
encarcerados (atrás da China e dos EUA).
O Brasil tem hoje 726,7 mil prisioneiros, o dobro em relação a uma década atrás. A
população carcerária feminina aumentou oito vezes em 17 anos e engloba 40 mil mulheres.
Mais grave: 40% do total dos institucionalizados são presos provisórios, detentos que ainda
nem foram julgados. Eis o equívoco de não unir a política de segurança à política penitenciária. Esses
40% se tornam facilmente soldados das facções criminosas, culpados ou inocentes que sejam, porque
precisam ceder ao crime organizado para sobreviverem nas cadeias. Vamos imaginar que 20%
recebam absolvição. Ao saírem da audiência, iniciarão a carreira na marginalidade porque já estão
cooptados pelas facções. É um absurdo um país manter cerca de 290 mil presos provisórios. Isso
responde a perplexidade de Benjamin Lessing, quando ele escreve: "me surpreende no Brasil a
facilidade com que as facções controlam a criminalidade nas ruas a partir da prisão. Isso ocorre porque
existe encarceramento em massa".
Vamos, agora, ao tratamento psicológico e psiquiátrico. Não estou, em hipótese alguma,
criminalizando enfermidades mentais - pelo contrário, o enfermo mental é geralmente vítima da
violência e não o seu promotor. Ocorre, porém, que a grande maioria dos presidiários apresentam
desordens psíquicas que carecem de tratamento - haja vista a compulsão da dependência química.
Equivocadamente, nosso sistema só considera que alguém precisa de tratamento quando o indivíduo
não é capaz de entender o seu ato criminoso. É um erro. Muitos presos, que sabem o que fazem,
também portam transtornos. O ministro do STF Alexandre de Moraes resume com exatidão: "no Brasil
prende-se muito mas prende-se mal". Vindo a crítica de um dos mais conceituados constitucionalistas
do País, parece óbvio que tal situação tem de ser revertida. Imediatamente. Não quero daqui a quatro
anos estar escrevendo que ultrapassamos a China. Mas acho que estarei.
CANÇADA, Elvira. “Prende-se muito. E mal”. In: ISTOÉ, ano 40, n.2505, p.28/29, 20 de dez 2017.
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01) O texto evidencia a necessidade de
A) Mudanças estruturais no setor investigativo da polícia.
B) Investimento significativo na construção de presídios
para atender à demanda de presos provisórios.
C) Contenção da violência no interior dos presídios.
D) Corrigir as distorções do sistema prisional resultantes da
ausência de interação de política de segurança com a
política penitenciária.

05) Sobre os recursos linguísticos usados no texto, é correto
afirmar
A) “ignora-se” (L.7) é uma forma verbal que se apresenta
na voz passiva e sua transposição para ativa implica a
observância

da

correlação

modo-temporal

para

preservar o sentido original do contexto, devendo
apenas haver a modificação para a terceira pessoa do
plural.

02) Da fala do ministro do STF Alexandre de Moraes, no
último parágrafo do texto, com respaldo nas
informações expressas no texto, descarta-se a ideia de
que
A) Nem todo infrator coloca em risco a paz social.
B) Existe um esforço conjunto e ações articuladas entre os
diversos níveis de governo e a sociedade.
C) A inadequação de algumas decisões judiciais, o elevado
índice de reincidência, a permanente falta de vagas, as
rebeliões que se sucedem, enfim, todos os
complicadores que colocam o sistema prisional no
centro da segurança pública demonstram a premente
necessidade da sua revisão.
D) Os experimentos desenvolvidos no Brasil muito pouco
ou em nada contribuíram para conter e reverter a
tendência de crescimento do crime. A questão está nas
ações isoladas e desconexas e na complexidade da
segurança pública, que precisa ser entendida
integralmente para que suas ações sejam estruturantes.
03) A autora, através de seu posicionamento diante dos
fatos, revela-se

B) “promotor” (L.24) refere-se a vítima.
C)

Os vocábulos “o”, em “o ser humano” (L.2), e “o” em
“o que fazem” (L.27) possuem o mesmo valor
morfológico.

D) A expressão “a questão do sistema penitenciário
brasileiro” (L.3) exerce função sintática de objeto
direto.
06) No texto, a expressão
A) “porém” (L.24) indica alternância.
B) “pelo contrário” (L.23) exprime uma retificação.
C) “para” (L.16) indica consequência.
D) “feito” (L.2) expressa comparação.
07) Nas comunicações oficiais, empregam-se formas de
tratamento específicas, como é o caso da que se deve
usar para o ministro do STF Alexandre de Moraes, caso
o interlocutor fizesse referência a ele em comunicação

A)
B)
C)
D)

Conformista
Presunçosa
Pessimista
Polêmica.

04) Está de acordo com a ideia expressa no contexto o que
se afirma sobre o termo transcrito em

com outro interlocutor, cuja forma adequada está
indicada em
A) Vossa Excelência.
B) Sua Excelência.
C) Vossa Magnificência.
D) Sua Eminência.

A) “Veste feito luva...” (L.2/3) é uma expressão que está
usada em seu sentido literal.
B) “como” (L.7) pode ser substituída por conforme, sem
comprometimento do sentido da frase.
C) “alguma” (L.22) se colocada antes do termo com o qual
se relaciona altera o sentido da frase.
D) “se” (L.5) indica reflexibilidade.

CARGO: ARTESÃO

08) Os termos “já“ (L.17) e “porém“ (L.24) expressam,
respectivamente, a ideia de
A) Tempo e ressalva
B) Explicação e adição
C) Conclusão e adversidade.
D) Tempo e conclusão.
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09) Uma das alternativas apresenta oração cujo verbo pode
ficar no singular ou plural facultativamente.
A) “revelam-se agora completamente desastradas.” (L.4).
B) “o enfermo mental é geralmente vítima da violência”
(L.23/24).
C) “a

grande

14) A alternativa cuja frase em negrito mantém o mesmo
significado da original é
A) “...soluções que ao longo do tempo pareciam claras e
simples revelam-se agora completamente desastradas.”
(L.3/4)

maioria

dos

presidiários

apresentam

desordens psíquicas” (L.24/25).
D) “Esses 40% se tornam facilmente soldados das facções
criminosas” (L.14/15).
10) Exerce a mesma função sintática de “...de entender o
seu ato criminoso” (L.27) a expressão
A) “de pessoas presas” (L.5).
B) “de tratamento” (L.26).
C) “das facções criminosas” (L.15).
D) “de tratamento psicológico” (L.7).
11) A oração “que (...) pareciam claras” (L.3) possui o
mesmo valor morfossintático que a indicada na
alternativa
A) “que tal situação tem de ser revertida.” (L.30).
B) “que passaríamos a Rússia em número de pessoas
presas” (L.5).
C) “que alguém precisa de tratamento” (L.26).
D) “que fazem” (L.27).
12) Exprime a ideia de exclusão a palavra
A) “só” (L.26).
B) “Não” (L.22).
C) “Mais” (L.6).
D) “tal” (L.30).
13) O fragmento que apresenta uma oração com função
adjetiva é
A) “que ainda nem foram julgados.” (L.13/14).
B) “que sejam” (L.15).

Soluções que pareciam claras e simples foram se
revelando ao longo do tempo completamente
desastradas.
B) “Ao saírem da audiência, iniciarão a carreira na
marginalidade porque já estão cooptados pelas facções.”
(L.17/18).
Como já estão cooptados pelas facções criminosas,
iniciarão a carreira na criminalidade, quando saírem
da audiência.
C) “Esses 40% se tornam facilmente soldados das facções
criminosas,

culpados

ou

inocentes

que

sejam,”

(L.14/15).
Caso sejam culpados ou inocentes esses 40%, se
tornarão facilmente soldados das facções criminosas.
D) “Ocorre, porém, que a grande maioria dos presidiários
apresentam desordens psíquicas que carecem de
tratamento - haja vista a compulsão da dependência
química.” (L.24/25).
Considerando-se, então, as desordens psíquicas
apresentadas pela grande maioria, a compulsão da
dependência química carece de tratamento.
15) A ação expressa pela forma verbal transcrita à esquerda
está corretamente indicada em
A) “portam” (L.28) – prevista para o futuro.
B) “estou” (L.22) – em curso no passado.
C) “divorcia “ (L.5) – contínua no presente.
D) “ultrapassamos” (L.9) – habitual no presente.

C) “que as facções controlam a criminalidade nas ruas a
partir da prisão” (L.20).
D) “que a grande maioria dos presidiários apresentam
desordens psíquicas” (L. 24/25).

CARGO: ARTESÃO
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INFORMÁTICA
16) Julgue os itens abaixo:
O Hardware constitui tudo aquilo que é intangível, ou
seja, toda a parte física do computador.
II- O Software constitui tudo aquilo que é tangível, ou seja,
toda a parte lógica do computador.
III- O Peopleware são todas os usuários do sistema sejam
eles pessoas comuns, ou profissionais da área.

QUESTÕES DE 16 A 20
São características dos itens I e II respectivamente os
protocolos:

I-

A) Apenas os itens I e II estão corretos.
B) Apenas o item III está correto.
C) Todos os itens estão corretos.
D) Todos os itens estão incorretos.
17) Analise os itens abaixo sobre a realização de cópias de
segurança:
 A vantagem desse tipo de técnica de backup é que para
restaurar só é necessário o último backup completo e o
período anterior ao sinistro.
 A desvantagem desse método é que todos os dias será
feito backup de dados que já haviam sido copiados
anteriormente, dessa forma há desperdício de recursos
da rede.
 Essa técnica é acumulativa.
O tipo de Backup comentado nos itens acima é:
A)
B)
C)
D)

Backup de Cópia.
Backup Incremental.
Backup Diferencial.
Backup Diário.

18) Julgue os itens abaixo sobre as ferramentas do correio
eletrônico:
I-

É o responsável por permitir o recebimento de
mensagens de e-mail. Permite que uma mesma
mensagem possa ser acessada pelo usuário em máquinas
diferentes.

II-

A) SMTP e IMAP.
B) POP e IMAP.
C) IMAP e POP.
D) IMAP e SMTP.
19) Julgue os itens abaixo sobre os conceitos de proteção e
segurança da informação:
I.

Os Spywares são programas espiões que armazenam
dados e hábitos de navegação do usuário para repassálos a terceiros, sem, obviamente, o conhecimento do
usuário
II. Os Adware são programas que buscam vulnerabilidades
na rede. Podem ser usados para invasões ou para que as
vulnerabilidades, ao serem descobertas, possam ser
corrigidas.
III. Os Hijackers criptografam o conteúdo de um disco
(total ou parcial) e os responsáveis pelo ataque exigem
pagamento de resgate para devolver o acesso as
informações.
A)
B)
C)
D)

Apenas o item I está correto.
Apenas os itens I e II estão corretos.
Todos os itens estão corretos.
Todos os itens estão incorretos.

20) Julgue os itens abaixo sobre as funcionalidades do
Microsoft Word 2013, Português na sua forma padrão:

I
II
A)
B)
C)
D)

Oferece recursos para formatação de recuos, está
localizado na régua.
Representa o alinhamento da tabulação.
Apenas o item I está correto.
Apenas o item II está correto.
Todos os itens estão corretos.
Todos os itens estão incorretos.

É formado por duas partes: Cabeçalho (contêm
informações necessárias para a transferência das
mensagens) e o Corpo (mensagem propriamente dita).
Responsável pelo envio de mensagens de correio
eletrônico (e-mail) da máquina do usuário para o
servidor de e-mail.

CARGO: ARTESÃO
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) São elementos de linguagem no teatro, EXCETO:
A)
B)
C)
D)

Movimento
Público
Caracterização
Gesto

22) “O teatro surgiu no Brasil por volta do século XVI.
Esta modalidade foi trazida pelos ________ e tinha
como objetivo ___________. “ Assinale alternativa que
preenche corretamente as lacunas:
A) Nobres; ser um evento social.
B) Portugueses; entreter os escravos.
C) Jesuítas; catequizar os índios.
D) Navegadores Portugueses; educar a tripulação.
23) Assinale a alternativa CORRETA: O Teatro Ocidental
na Antiguidade tem sua origem atribuída:
A) As tradições religiosas em Stonehenge.
B) Ao culto ao Deus Nórdico Loki.
C) Aos festivais religiosos gregos em honra a Dionísio.
D) As festividades pão e circo na Roma de Augustus.
24) Analise as afirmativas abaixo em relação às técnicas
de pintura em madeira.
I.

II.

III.

IV.

O craquelê da um efeito envelhecido à peça. Depois
de aplicar a tinta e o verniz, a pintura fica com várias
“rachaduras” e isto não é um erro, é o efeito da
técnica.
A marcheteria é a técnica mais complicada e que
exige mais tempo e dedicação, já que consiste na
ornamentação de superfícies planas de madeira com
aplicação de materiais como pedras, pérolas, metais,
pedaços de madeira, biscuit e outros objetos que
podem servir como detalhe.
O craquelê é uma das técnicas de pintura em
madeira mais antigas e conhecidas. Suas origens e
finalizações mudam conforme o tipo, já que existe a
italiana, a envelhecida, a acetinada e a provençal.
A técnica de decoupage é indicada para reformar
móveis, mas também pode servir para decorar pisos
e paredes e até criar esculturas.

QUESTÕES DE 21 A 40
25) O elemento fundamental da pintura é a cor. A
relação formal entre as massas coloridas presentes
em uma obra constitui sua estrutura fundamental. O
segredo de uma boa pintura a óleo baseia-se na
correta mistura das cores. Assinale a alternativa que
NÃO apresenta uma mistura de cores correta.
A) Para obter as cores na família dos verdes, basta
misturar azul e amarelo em partes iguais.
B) Para as cores na família dos laranjas, basta misturar
primeiro o vermelho e o amarelo, assim obtemos o
laranja básico.
C) Para obter a cor preta basta misturar o roxo e o
laranja.
D) Para obter a cor amarelo ouro basta misturar
amarelo natural com um pingo de vermelho.
26) A técnica de pintura, saída do movimento
impressionista, em que pequenas manchas ou
pontos de cor provocam, pela justaposição, uma
mistura óptica nos olhos do observador, é:
A) Ocultismo
B) Pontilhismo
C) Simbolismo
D) Surrealismo.
27) Técnica de organizar todo o espaço onde as ações
dramáticas são encenadas. Parte importante do
espetáculo, pois ela ambienta e ilustra o
espaço/tempo materializando o imaginário e
aproximando o público da representação. Cria e
transforma o espaço cênico.
A) Cenografia
B) Sonoplastia
C) Figurino
D) Iluminação

Está CORRETO o que se afirma em:

28) Para pintar com tinta acrílica, o solvente utilizado é
a água, para se pinta a tinta a óleo o solvente a ser
utilizado é:

A) I e II apenas.

A) Amônia.

B) I, II e III apenas.
C) I, III e IV apenas.
D) II, III e IV apenas.

CARGO: ARTESÃO

B) Cola.
C) Resina.
D) Terebintina de Veneza.
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29) Relacione a 1ª coluna de acordo com a 2ª coluna.
1ª coluna:
1- Acrílica.
2- Óleo.
3- Guache.
4- Aquarela.
2ª coluna:
(
(

(

(
(

(

) Feita de pigmento de cor suspendido em uma base
hidrossolúvel.
) É utilizada para os quadros de pintores famosos,
como Picasso e Van Gogh, ideal para pinturas em
tela.
) Caracteriza-se por ter aparência brilhante e sedosa
,após seca pode ser aplicada em diversos materiais,
de telas a madeira.
) Ótima opção para pintura em mdf, pintura provisória
e até quadros.
) Ideais para aplicação sobre papeis e cartões que
sejam mais firmes. Caso contrário, eles irão esfarelar
em contato com a tinta.
) Para utilizá-la é preciso molhar o pincel antes de
pegar a tinta. A quantidade de água usada define a
intensidade de cor.

A sequência CORRETA de cima para baixo é:

32) Com relação às propriedades do som, som é a
propriedade que designa ser mais forte ou mais
fraco, usando na grafia musical os sinais de dinâmica.
A) Duração
B) Intensidade
C) Altura
D) Timbre
33) Com relação às propriedades do som, É a qualidade
do som, pode-se por ele identificar sua origem. É
através dele que identificamos se um som vem do
instrumento, como por exemplo, o piano, flauta; ou
da voz humana.
A) Duração
B) Intensidade
C) Altura
D) Timbre
34) Com relação às propriedades do som, o tempo no
qual o som é produzido, sendo representado pelas
figuras de notas.
A) Duração
B) Intensidade

A) 3- 2- 1- 2- 1- 4.
B) 2- 1- 3- 4- 1- 3.
C) 4- 1- 1- 2- 3- 2.
D) 4- 2- 1- 1- 3- 4.
30) São pontos de bordado em tapeçaria, EXCETO:
A) Ponto corrente
B) Ponto esmirna
C) Ponto rosinha
D) Ponto arraiolo
31) As ferramentas utilizadas para esculpir em madeira
são:
A) Trépano
B) Formão
C) Goivas
D) Chave de fendas
CARGO: ARTESÃO

C) Altura
D) Timbre
35) Em relação à música como recurso pedagógico,
marque a alternativa INCORRETA.
A) A música é ótima contribuidora no processo de
ensino aprendizagem dos alunos.
B) A música, além de contribuir para que os diversos
conhecimentos sejam mais facilmente apreendidos
pelo aluno, faz com que ele desenvolva sua
criatividade, sua subjetividade e sua autonomia.
C) Por meio da música se expressam aptidões,
sentimentos e disposições para uma aprendizagem
significativa
nas
mais diversas
áreas
do
conhecimento.
D) A música é elemento dificultador para a
compreensão e aprendizagem do ser humano como
elemento
positivo
no
processo
ensinoaprendizagem.
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36) Entre os meios artísticos tradicionais ou
convencionais, três deles manifestam-se em duas
dimensões (bidimensional – altura e comprimento):
o desenho, a gravura e a pintura. Marque a 2ª coluna
em relação a 1ª e assinale a alternativa
correspondente.

39) Os materiais mais adequados para tingir massa de

1 - Desenho
2 - Gravura
3 - Pintura

C) Pigmento para biscuit;

(

40) Com relação à arte da tapeçaria, marque a

(

(

) É o processo pelo qual uma superfície é marcada
aplicando-se sobre ela a pressão de uma ferramenta
(em geral, um lápis, carvão, nanquim, grafite, pastel,
caneta, pincel etc.) e movendo-a, de forma a
surgirem pontos, linhas e formas planas.
) Refere-se genericamente à técnica de aplicar
pigmento em forma líquida a uma superfície
bidimensional, a fim de colori-la, atribuindo-lhe
matizes, tons e texturas.
) É produzida pensando-se na sua impressão e
reprodução. Uma gravura é produzida a partir de
uma matriz que pode ser feita de metal (calcografia),
pedra (litografia), madeira (xilogravura) ou seda
(serigrafia).

biscuit são, EXCETO:
A) Corante comestível
B) Corante de parede

D) Tinta de tecido

alternativa INCORRETA:
A) A pintura e a tessitura são etapas iguais.
B) A tapeçaria é a arte de se imprimir em lãs de todas as
cores pinturas concebidas por distintos artistas, com
o objetivo de decorar os ambientes mais ricos.
C) Ao artífice cabe reproduzir nas lãs as tonalidades e
os contrastes.
D) Os tecidos são tramados manualmente, compondo
figuras de todo tipo.

A) 1 – 3 – 2
B) 2 – 3 – 1
C) 3 – 2 – 1
D) 2 – 1 – 3
37) São modalidades de desenho, EXCETO:
A) Arquitetônico
B) Científico
C) Croqui
D) Muralismo
38) Produto químico que, se usado na massa de biscuit,
serve para dar elasticidade, impermeabilizar e deixar
a massa mais maleável. Ela também é usada na
fabricação de velas, giz de cera e outros.
A) Ácido cítrico
B) Amido de milho
C) Cola branca
D) Estearina

CARGO: ARTESÃO
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