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CADERNO DE PROVAS 
 

INSTRUTOR DE ARTES E OFÍCIOS – ARTESANATO 
LEIA COM ATENÇÃO AS ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

 

• Você recebeu do fiscal de sala os materiais: caderno de 
provas e cartão-resposta. 

• A prova terá duração de 02 (duas) horas, incluindo o 
tempo de preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA. 

• O prazo mínimo de permanência na sala é de 01 (uma) 
hora. 

• Autorizado o início da prova, verifique se este caderno 
contém questões objetivas de:  Língua Português, 
Matemática, Legislação e Conhecimento Específico. 

• Verifique se o material está em ordem, e se o seu nome, 
CPF e número de inscrição conferem com os que 
aparecem no CARTÃO-RESPOSTA. Caso contrário, 
comunique imediatamente o fiscal. 

• Ao terminar a conferência do Caderno de Provas, caso 
esteja incompleto ou tenha defeito, solicite ao fiscal de sala 
que o substitua, não cabendo reclamações posteriores 
nesse sentido. O candidato deverá verificar, ainda, se o 
cargo em que se inscreveu se encontra devidamente 
identificado no Caderno de Prova. 

• Todas as questões da prova são de múltipla escolha. Para 
cada uma das questões objetivas, são apresentadas quatro 
alternativas (A, B, C, D) e somente uma delas corresponde à 
alternativa correta. Assinale UMA RESPOSTA; a marcação 
em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que 
uma das respostas esteja correta. 

• No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras que 
correspondem às respostas corretas deve ser realizada 
com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, de forma 
contínua e densa, cobrindo todo o espaço compreendido 
pelos círculos. A leitora óptica é sensível a marcas 
escuras, portanto, preencha os campos de marcação 
completamente. Exemplo:  

• O preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA é de inteira 
responsabilidade do candidato. Em hipótese alguma 
haverá substituição dele por erro do candidato. 

• Não serão computadas questões não respondidas nem 
questões que contenham mais de uma resposta 
(mesmo que uma delas esteja correta), emenda ou 
rasura, ainda que legível. 

• CUIDADO COM O CARTÃO-RESPOSTA: não risque, 
não amasse, não dobre, não suje, pois ele é 
insubstituível. 

• SERÁ ELIMINADO DO PROCESSO SELETIVO o 
candidato que, durante a realização das provas: 

a) Retirar-se do recinto da prova, durante sua realização, 
sem a devida autorização; 

b) For surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a 
execução de quaisquer questões/itens das provas; 

c) Usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para 
a sua realização; 

d) Utilizar-se de régua de cálculo, livros, calculadoras e/ou 
equipamento similar, dicionário, notas e/ou impressos 
que não forem expressamente permitidos, gravador, 

receptor e/ ou pagers, e/ou se comunicar com outro 
candidato; 

e) Faltar com respeito com qualquer membro da equipe 
de aplicação das provas, autoridades presentes e/ou 
outros candidatos; 

f) Fazer anotação de informações relativas às suas 
respostas em qualquer outro meio que não o permitido 
neste Edital; 

g) Descumprir as instruções contidas no CADERNO DE 
PROVAS e no CARTÃO-RESPOSTA; 

h) Recusar-se a entregar o CADERNO DE PROVAS e o 
CARTÃO-RESPOSTA ao término do tempo destinado à 
sua realização; 

i) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o 
Cartão-Respostas; 

j) Não permitir a coleta de sua assinatura ou não atender 
ao procedimento de coletar sua impressão digital; 

k) Perturbar de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, 
incorrendo em comportamento indevido; 

l) For surpreendido portando ou fazendo uso de aparelho 
celular e/ ou quaisquer aparelhos eletrônicos durante a 
realização das provas, mesmo que o aparelho esteja 
desligado. 

• Não será permitida, também, a utilização de telefone 
celular ao final das provas, enquanto estiver dentro da 
unidade de aplicação destas. 

• Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e nem a 
prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da prova. Cabe, 
exclusivamente, ao candidato interpretar o enunciado da 
questão e decidir a resposta. 

• O candidato somente poderá se retirar do local de prova 
a partir dos 60 (sessenta) minutos, ou seja 01 (uma) hora 
após o seu início devendo obrigatoriamente entregar o 
CADERNO DE PROVAS e CARTÃO–RESPOSTA. Está 
permitido levar apenas o rascunho do gabarito que se 
encontra na última página do caderno de prova. Após 
decorridos 90 minutos (uma hora e meia), o candidato 
poderá levar o CADERNO DE PROVA. 

• Após a realização da prova, o candidato deverá sair 
imediatamente das instalações físicas do local da prova, 
não sendo mais permitido a utilização dos sanitários. 

• Os três últimos candidatos permanecem em sala, pois 
deverão entregar as provas e sair da sala, 
simultaneamente. 

• Da análise de recursos resultar anulação de item 
integrante de prova, a pontuação correspondente a esse 
item será atribuída a todos os candidatos, 
independentemente de terem recorrido. 

O gabarito preliminar da prova será  disponibilizado no 
dia de aplicação da prova,  a partir das 17h, no site da 
Unoesc e da Prefeitura Municipal de Treze Tílias.
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
QUESTÃO 01  
Assinale a opção em que todas as palavras foram 
acentuadas corretamente. 
a) Café – cafézinho – só – sózinho. 
b) Público – públicidade – úmido – úmidade. 
c) Competência – grátis – táxi – cérebro. 
d) Crachás – conferênte – justíça – após. 
 
QUESTÃO 02 
Estão corretamente escritas todas as palavras da 
afirmativa: 
a) Privilégio – através – talvez. 
b) Conciente – analjésico – conseito. 
c) Enchente – limpesa – muinto. 
d) Hontem – hoje – mechido.  

 
QUESTÃO 03 
Assinale a alternativa em que há o emprego 
incorreto da vírgula. 
a) Se você estudou sua nota, será a maior. 
b) Se você estudou, sua nota será a maior. 
c) Se você estudou, e está atento, sua nota será a 

maior. 
d) Se você estudou, e, está atento sua nota será a 

maior. 
 
QUESTÃO 04 
Dadas as palavras: 
I. su-bs-ti-tu-to 
II. cons-ci-en-te 
III. car-re-ga-men-to 
IV. gra-tu-i-to 
Podemos dizer que a separação silábica está 
correta em: 
a) I, II e IV. 
b) II e III. 
c) II, III e IV. 
d) I, II, III e IV. 
 
 

MATEMÁTICA  
 
QUESTÃO 05 
Um pedreiro comprou uma pilha de tijolos para 
construir um muro e pretende terminar a obra em 
três dias. Se no primeiro dia ele usou 3/8 dos 
tijolos e no segundo dia ele utilizou 1/2 dos tijolos, 
qual fração da pilha de tijolos ele terá deixado para 
o último dia? 
a) 1/8. 
b) 1/4. 
c) 3/16. 
d) 7/24. 
 
QUESTÃO 06 
Um pequeno parque de uma cidade possui 
formato quadrado com 9 metros de comprimento 
em cada lado. Um jardineiro recebeu a missão de 
plantar flores em canteiros triangulares de mesma 
área em cada canto do parque, como pode ser 
visto na figura a seguir. 

 
Se o jardineiro decidir plantar 100 mudas de flores 
para cada metro quadrado de canteiro, quantas 
mudas de flores ele precisará plantar nesse 
parque no total? 
a) 900 mudas. 
b) 1.350 mudas. 
c) 1.800 mudas. 
d) 2.250 mudas. 
 
QUESTÃO 07 
Com relação às propriedades da multiplicação, 
são feitas as seguintes afirmações: 

I. 𝟖 × 𝟏𝟐 = 𝟏𝟐 × 𝟖 = 𝟗𝟔 
II. (𝟗 × 𝟐) × 𝟒 = 𝟏𝟖 × 𝟒 = 𝟏𝟐𝟔 

III. 𝟒 × 𝟏𝟐 = (𝟒 × 𝟏𝟎) + (𝟒 × 𝟐) = 𝟒𝟖 
É correto o que se afirma em: 
a) I. 
b) II. 
c) I e III. 
d) I, II e III. 
 
 

LEGISLAÇÃO  
 
QUESTÃO 08 
Segundo a Lei Orgânica do Município de Treze 
Tílias, é correto afirmar que o prazo de validade de 
um concurso público será de: 
 
a) Até um ano, prorrogável uma vez por igual 

período. 
b) Até três anos, prorrogável uma vez por igual 

período. 
c) Até dois anos, prorrogável uma vez por igual 

período. 
d) Até dois anos, improrrogável. 
 
QUESTÃO 09 
Conforme o Plano de Cargos, Carreiras e 
Vencimentos para os Servidores da Prefeitura 
Municipal de Treze Tílias, para ter direito de 
promoção o servidor deve ter obtido, pelo menos: 
 
a) 70% (setenta por cento) na média de suas 3 (três) 

últimas avaliações de desempenho funcional. 
b) 75% (setenta e cinco por cento) na média de suas 

3 (três) últimas avaliações de desempenho 
funcional. 
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c) 70% (setenta por cento) na média de suas 
2(duas) últimas avaliações de desempenho 
funcional. 

d) 50% (cinquenta por cento) na média de suas 3 
(três) últimas avaliações de desempenho 
funcional. 

 
QUESTÃO 10 
Segundo o Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Treze Tílias, para a investidura em 
cargo público é necessária a idade mínima de: 
a) 18 anos. 
b) 16 anos. 
c) 21 anos. 
d) 20 anos. 
 
 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO 
 
QUESTÃO 11 
Assinale a alternativa que define o conceito de 
artesanato. 
a) São peças produzidas em escala industrial e 

distribuídas nacionalmente. 
b) É a arte de rua dos grafiteiros das grandes 

cidades que pintam paredes de prédios e muros. 
c) É a arte e obra do artesão, técnica manual 

utilizada para produzir peças exclusivas, sem 
utilizar máquinas e processos industriais. 

d) São produtos vindos da China em grande escala 
vendidos no comércio popular. 

 
QUESTÃO 12 
Quais foram os primeiros artesãos no Brasil? 
a) Os descendentes da cultura açoriana em Santa 

Catarina. 
b) Os escultores de Olinda em Pernambuco. 
c) As baianas que fazem acarajé. 
d) Os indígenas brasileiros 
 
QUESTÃO 13 
Qual destes conceitos define o Artesão? 
a) É aquele que, por meio da sua criatividade e 

habilidade, produz peças exclusivas 
manualmente, sem recursos automatizados; 
normalmente trabalha sozinho ou em família e, 
recentemente, em cooperativas. 

b) É aquele que compra em grande escala um tipo 
de produto industrializado para revender. 

c) É aquele que vende hortaliças e ervas aromáticas 
na feira livre. 

d) Nenhuma das alternativas. 
 
QUESTÃO 14 
Em qual das alternativas a seguir se descreve o 
artesanato chamado Renda de Bilros? 
a) Sua origem é alemã e também é conhecido como 

bordado alemão. 
b) Faz parte da cultura açoriana em Santa Catarina 

e firmou-se em Florianópolis durante a 
colonização, quando as mulheres faziam a renda 
enquanto os homens pescavam no mar; hoje se 
mantém essa tradição, passando-a para as novas 

gerações, individualmente ou em associações de 
artesãs. 

c) Tem origem indígena. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
QUESTÃO 15 
Em qual das alternativas falamos sobre o 
artesanato chamado Decoupage? 
a) Decoração de uma almofada com retalhos de 

tecido e costura manual. 
b) Consiste na escolha, recorte e colagem de 

gravuras e, por fim, o acabamento, para dar a 
sensação de que a imagem foi pintada na peça. 

c) Utiliza um molde vazado chamado estêncil para a 
pintura em madeira ou tecido. 

d) Consiste em fazer réplicas dos oratórios 
franceses do século XVIII. 

 
QUESTÃO 16 
Historicamente falando sobre artesanato, é 
correto afirmar que: 
a) Nunca foi relatado em nenhum período da 

história. 
b) Somente os povos indígenas preservam o 

artesanato em sua cultura. 
c) O artesanato é de fundamental importância para 

a preservação da cultura e dos costumes de um 
povo, sendo passado de geração em geração. 

d) Somente o artesanato originado na Idade Média é 
valorizado no decorrer da história.  

 
QUESTÃO 17 
Sobre artesanato sustentável, assinale a 
alternativa incorreta. 
a) Tem como objetivo criar arte com o 

reaproveitamento de itens recicláveis. 
b) O artesanato também é uma forma de expressão 

cultural de um povo, por isso não utiliza material 
reciclado. 

c) Utiliza matéria-prima que seria lixo, como vidros, 
plásticos, caixotes de madeira, etc. 

d) Engloba diversos elementos: o social, o 
econômico e o ambiental. 

 
QUESTÃO 18 
Na imagem a seguir temos um trabalho manual de 
qual tipo de artesanato? 

 
a) Crochê. 
b) Bordado alemão. 
c) Tricô. 
d) Renda. 
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QUESTÃO 19 
Sobre o artesanato brasileiro, qual é a alternativa 
incorreta? 
a) O artesanato brasileiro é o mais rico do mundo, 

em razão da grande variedade de culturas, 
resultado de imigrantes vindos de várias partes do 
mundo e que aqui se estabeleceram e passaram 
a fazer parte da nossa história. 

b) Nosso primeiro artesanato foi o indígena, pois o 
índio fazia com as próprias mãos suas 
vestimentas, com peles e penas, os utensílios 
domésticos de barro, e também a cestaria, de 
variados tipos de palha e fibras naturais. 

c) Os índios brasileiros tingiam suas roupas e 
cocares, utilizando sementes, folhas e extratos de 
plantas, como o Pau Brasil. 

d) O artesanato brasileiro não é reconhecido 
mundialmente em razão da mistura de etnias 
existente no Brasil. 

 
QUESTÃO 20 
Analisando o artesanato na sociedade, qual das 
alternativas está incorreta? 
a) O artesanato é somente um hobby que as 

pessoas têm como passatempo. 
b) Em diversas cidades e comunidades brasileiras 

foram criadas cooperativas de artesãos para a 
produção e comercialização dos produtos 
artesanais. 

c) O artesanato é um resgate cultural e também uma 
valorização humana que traz melhorias e 
qualidade de vida ao artesão. 

d) A valorização e o empreendedorismo no 
artesanato trazem emprego e renda a muitas 
famílias brasileiras. 
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