PROFESSOR (CICLO II) EDUCAÇÃO ARTÍSTICA
1.

É representado pela diferença de impressão que existe 9.
entre dois sons de duração, altura e intensidade iguais:
a) Ritmo.
b) Melodia.
c) Harmonia.
d) Timbre.

2.

A síncope provém:
10. É um estilo decorativo e se aparece no fim do Barroco, no
a) Da modificação da melodia sobre os tempos fracos de
século XVIII. Destaca-se pelos tons rosados, pelos desenhos
um único compasso.
a pastel tornando-se uma arte para a nobreza:
b) Da modificação da melodia sobre os tempos fortes e
a) Rococó.
fracos de um ou mais compassos.
b) Academismo.
c) Da modificação da melodia sobre os tempos fortes de
c) Neoclassicismo.
um único compasso.
d) Romantismo.
d) Da modificação da melodia sobre os tempos fracos de
mais de um compasso.
11. Nascido no Rio de janeiro, mudou-se para Minas Gerais
ainda criança. Em 1972, lançou com músicos mineiros o LP
Reunião gradual de sons contidos entre um som
Clube da Esquina. Nos anos seguintes se tornou um dos
fundamental e seu primeiro harmônico:
principais cantores do Brasil. Em 1985 uma canção sua
a) Intervalos.
tornou-se o hino da redemocratização, “Coração de
b) Tonalidades.
Estudante”. Trata-se de:
c) Escala.
a) Cauby Peixoto.
d) Modo.
b) Geraldo Vandré.
c) Milton Nascimento.
Os sinais de movimento, na música, também podem ser
d) Edu Lobo.
chamados de
a) Andamento.
12. O Barroco atingiu sua fase áurea:
b) Expressão.
a) Durante a Revolução Industrial na Inglaterra.
c) Chamada.
b) Em Roma, entre 1630 e 1680.
d) Metrônomo.
c) Durante a Revolução Francesa.
d) Durante a Comuna de Paris.
O chamado “dó de peito” é:
a) O dó grave de um barítono.
13. O projeto da cúpula da Igreja de São Pedro é de autoria de:
b) O dó agudo de um tenor.
a) Da Vinci.
c) O dó grave de um tenor.
b) Rafael.
d) O dó agudo de um barítono.
c) Donatello.
d) Michelangelo.
É o segundo grau da escala diatônica alterado
descendentemente:
14. Qual das alternativas abaixo não apresenta uma obra de
a) Ré bemol.
Van Gogh:
b) Dó estendido.
a) “Mulher em Azul”.
c) Lá de corda.
b) “O Velho Moinho”.
d) Si bemol.
c) “Os Girassóis”.
d) “A Casa Amarela”.
São pinturas religiosas executadas em painéis de madeira e
se encontram nas igrejas russas e gregas:
15. Considerado o “Deus da Dança”, tornou-se professor de
a) Totens.
dança de Luis XIV. Foi um dos maiores bailarinos da Ópera
b) Ícones.
de Paris:
c) Obeliscos.
a) Pierre Beauchamps.
d) Relicários.
b) Jean Georges Noverre
c) Caetano Vestris.
d) Salvatore Vigano.
É a obra mais conhecida de Leonardo da Vinci:
a) “David”.
b) “Êxtase de Santa Tereza”.
16. A Tarantela é uma dança típica de qual dos países abaixo?
c) “A Transfiguração”.
a) Argentina.
d) “Monalisa”.
b) Espanha.
c) Portugal.
d) Itália.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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A obra de Leonardo da Vinci da qual trata a questão
anterior, está hoje:
a) No Teatro Scalla de Milão.
b) No Museu do Louvre.
c) Na Basílica de São Pedro.
d) Na Catedral de Notre Damme.
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17. Um balé pode ser, exceto:
a) Narrativo.
b) De atmosfera.
c) Inato
d) Abstrato.

26. Com relação às dimensões do tempo no trabalho
pedagógico é correto afirmar:
a) O tempo pode ser entendido como um conceito
objetivo, carregado de afetividade e, portanto, sentido
do mesmo modo por toda criança. Considerar um
tempo geral para a realização da atividade sem
particularizar essa questão.
18. Não é um filme de Charles Chaplin:
b)
O tempo pode ser entendido como um conceito
a) “Os Dez Mandamentos”.
objetivo,
desprovido de afetividade e, portanto,
b) “O Garoto”.
sentido
de
um modo diferente por cada criança.
c) “O Grande Ditador”.
Considerar
o
tempo que ela necessita para a realização
d) “Tempos Modernos”.
da atividade é uma forma de desrespeito para as
outras crianças.
19. O primeiro filme com passagens faladas e cantadas foi:
c) O tempo pode ser entendido como um conceito
a) “Pic Nic”.
subjetivo, desprovido de afetividade e, portanto,
b) “Um dia em Nova Iorque”.
sentido do mesmo modo por todas as crianças.
c) “Cantando na Chuva”.
Considerar o tempo que ela necessita para a realização
d) “O Cantor de Jazz”.
da atividade é uma forma de incitar a desorganização.
d)
O tempo pode ser entendido como um conceito
20. Nesse ano o filme “Tropa de Elite 2” deve bater o recorde
subjetivo, carregado de afetividade e, portanto,
de maior bilheteria da história do cinema nacional, que
sentido de um modo diferente por cada criança.
pertence a:
Considerar o tempo que ela necessita para a realização
a) “Dona Flor e Seus Dois Maridos”.
da atividade é uma forma de respeitar-lhe o próprio
b) “Xuxa no Reino da Imaginação”.
ritmo.
c) “Os Saltimbancos Trapalhões”.
d) “O Cangaceiro”.

27. Assinale a alternativa incorreta. O educador deve ser um
sensibilizador em relação às questões ambientais e as da
21. Não é uma peça de Plínio Marcos:
ciência. Sua função será, então, a de ajudar os alunos a
a) “Quando as Máquinas Param”.
sistematizarem os conhecimentos gerados, não no sentido
b) “Navalha na Carne”.
de dar-lhes a resposta final, e sim de continuar alimentando
c) “Dois Perdidos Numa Noite Suja”.
sua postura investigativa. Ao organizar o trabalho junto às
d) “Toda Nudez Será Castigada”.
crianças, é imprescindível que o educador:
a) Busque ampliar seus próprios conhecimentos sobre os
22. Assinale a alternativa em que aparece uma obra teatral de
conteúdos a serem trabalhados com as crianças.
Chico Buarque:
b) Selecione previamente os materiais necessários.
a) “Álbum de Família”.
c) Centralize a coleta de dados em fonte única.
b) “Fala Baixo Senão Eu Grito”.
d) Observe e registre as hipóteses que aparecem nas
c) “Calabar”.
conversas, jogos e brincadeiras, socializando os
d) “Vestido de Noiva”.
conhecimentos construídos pelo grupo.
23. Em qual das alternativas aparece um autor e sua obra?
a) Oduvaldo Viana Filho – “O Berço do Herói”.
b) Dias Gomes – “O Auto da Barca do Inferno”.
c) Gil Vicente – “Roda Viva”.
d) Ariano Suassuna – “O Auto da Compadecida”.

28. Não é uma das modalidades de avaliação:
a) Somativa.
b) Diagnóstica.
c) Formativa.
d) Retroativa.

24. Foi diretor de “Pixote, a Lei do Mais Fraco” e “Lúcio Flávio,
29. O ECA considera criança a pessoa até:
O Passageiro da Agonia”:
a) 13 anos de idade completos.
a) Sergio Resende.
b) 12 anos de idade incompletos.
b) Hector Babenco.
c) 12 anos de idade completos.
c) Ivan Cardoso.
d) 13 anos de idade incompletos.
d) Luís Person.
25. São filmes dirigidos por Hugo Carvana:
a) “O País dos Tenentes” – “O Homem que Virou Suco”.
b) “Vai Trabalhar Vagabundo” – “Se Segura Malandro”.
c) “Deus e o Diabo na Terra do Sol” – “Barravento”.
d) “Todas as mulheres do mundo” – “O Descobrimento do
Brasil”.
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30. Assinale a alternativa incorreta. O ECA afirma que nenhuma
criança será objeto de qualquer forma de:
a) Mimo excessivo.
b) Negligência.
c) Crueldade.
d) Opressão.

Página 2

PROFESSOR (CICLO II) EDUCAÇÃO ARTÍSTICA
31. Assinale as alternativa incorreta. A garantia de prioridade à 37. Em relação à concordância dos termos, analise as
criança e ao adolescente compreende:
proposições abaixo:
a) Primazia de receber proteção e socorro em
I.
Os indicados ao prêmio sois vós.
circunstâncias especiais.
II.
Discutiu-se a semana toda as medidas que têm de ser
b) Precedência de atendimento nos serviços públicos.
tomadas pela polícia civil e militar.
c) Precedência de atendimento em serviços de relevância
III.
Deve haver médicos especializados em transplante de
pública.
córnea nesse hospital.
d) Preferência na formulação e na execução das políticas
IV.
Um bando de rolinhas invadiram a plantação.
sociais públicas.
a) Apenas II e III estão em desacordo com as normas de
concordância.
32. Assinale a alternativa correta quanto à saúde da criança e
b) Apenas I e IV estão em desacordo com as regras de
do adolescente:
concordância.
a) Têm direito a proteção à vida mediante a efetivação de
c) Apenas II e IV estão em desacordo com as normas de
diretrizes sociais públicas ou privadas
concordância.
b) Têm direito de proteção à saúde mediante a efetivação
d) Apenas III está em desacordo com as normas de
de políticas sociais públicas que permitam o
concordância.
nascimento e o desenvolvimento
c) Têm direito a proteção à vida desde que submetidos a
políticas e privadas que convirjam para o nascimento e 38. Indique a alternativa em que houve troca do significado dos
substantivos:
desenvolvimento
d) Têm direito a proteção à saúde desde que submetidos
a) A cisma=ato de cismar / o cisma=dissidência.
a diretrizes privadas que coadunem-se para o
b) O grama=unidade de peso / a grama=relva.
nascimento e desenvolvimento
c) A moral=ânimo / o moral=honestidade.
d) O coma=perda dos sentidos / A coma=cabeleira.
33. A LDB disciplina a educação escolar, que se desenvolve,
predominantemente, por meio do ensino em instituições:
39. Indique a alternativa que completa correta e
a) Livres.
respectivamente as lacunas abaixo:
b) Próprias.
Ela _____ estava em dúvida se os passaportes deviam ou
c) Disponíveis.
não _______ às declarações.
d) Rediviva.
a) Mesma – ir anexas
b) Mesmo – irem anexas.
34. Para a LDB, a educação deve ser inspirada nos princípios de:
c) Mesma – ir anexos.
a) Arrojo.
d) Mesmo – irem anexos.
b) Generosidade.
c) Liberdade.
d) Estabilidade.
40. Aponte a alternativa em que o emprego do pronome está
incorreto:
a) Aquela é a pousada cujas as piscinas me referi.
35. Assinale a alternativa incorreta. O ensino será ministrado
b) Esta confusão deverá ser resolvida entre mim e ti.
com base nos seguintes princípios:
c) Mamãe me deu duas receitas para eu fazer no Natal.
a) Unicidade de condições para o acesso e permanência
d) Vossa Excelência tem um compromisso com seu filho
na escola.
amanhã.
b) Liberdade de aprender e divulgar a cultura.
c) Respeito à liberdade e apreço à tolerância.
d) Valorização do profissional da educação escolar.
41. Aponte a alternativa em que a oração se classifica como
oração sem sujeito:
a) Naquela manhã aconteceu o milagre.
36. Assinale a alternativa incorreta em relação à regência dos
b) Muitos armamentos havia escondidos nas favelas.
termos:
c) Vive-se muito bem naquele condomínio.
a) Na oração “Você deve ter paciência”, o verbo dever
d) Ninguém será incriminado.
indica obrigação; em “Ela deve de ser casada”, o verbo
dever indica probabilidade.
b) O verbo aspirar no sentido de pretender é transitivo 42. Assinale a alternativa em que é obrigatória a utilização da
indireto.
crase:
c) O verbo atender admite dupla regência.
a) Deu o bônus a quem merecia.
d) O verbo implicar, no sentido de acarretar, é transitivo
b) Diga parabéns a sua mãe.
indireto.
c) Meteu-se a fazer o que não deveria.
d) Dedico uma manhã as obras assistenciais.
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43. A pontuação está correta na alternativa:
49. Em uma festa há 37% de homens, 49% de mulheres e 28
a) A endocrinologista me recomendou; coma devagar.
crianças. Quantas pessoas há nessa festa?
b) O Rio de Janeiro, em relação à segurança pública, deve
a) 420.
ser, incisivo.
b) 380.
c) No verão, não deixe de levar na bolsa, todos os dias,
c) 120.
protetor solar.
d) 200.
d) Aguardavam, inquietos, o resultado; das eleições.
44. A Presidente eleita Dilma Rousseff anunciou oficialmente
que em seu governo o cargo de Presidente do Banco
Central será ocupado por:
a) Henrique Meirelles.
b) Antônio Palocci.
c) Alexandre Tombini.
d) Eduardo Dutra.

50. A que taxa mensal devo aplicar a juros simples por 200 dias
para obter R$ 3.900,00?
a) 0,03%.
b) 1,2%.
c) 9%.
d) 4%.

45. O processo natural de formação do relevo depende de dois
tipos de forças simultaneamente: as internas e as externas.
As forças externas são o conjunto de elementos que
modelam o relevo, onde o principal deles é o
intemperismo. Sobre este processo, pode-se afirmar que:
a) É o processo de formação de rochas que sustentam as
formas de relevo ao redor do globo.
b) Existe o intemperismo físico, causado, entre outros,
pela ação do gelo em áreas polares.
c) Existe o intemperismo químico, causado pela ação de
substâncias básicas na decomposição das rochas.
d) Refere-se ao acúmulo de sedimentos nas áreas baixas
do relevo, caracterizando a formação de planícies.
46. Os lados de um triângulo medem respectivamente 6 cm, 7
cm e 8 cm. Qual é o perímetro de um outro triângulo
semelhante a esse, sabendo que o lado menor dele mede 3
cm?
a) 10,5 cm.
b) 8,5 cm.
c) 13,5 cm.
d) 15,5 cm.
47. Durante a manhã, li
de um livro, a tarde li
do que
restou e ainda faltam 150 páginas para acabar essa leitura.
Quantas páginas têm esse livro?
a) 600.
b) 1.200.
c) 780.
d) 240.
48. Três números são tais que o primeiro está para o segundo
assim como 3 está para 4, enquanto o segundo está para o
terceiro assim como 5 está para 7. Quanto é a diferença
entre o maior e o menor desses números sendo que a soma
dos três é 189?
a) 39.
b) 15.
c) 35.
d) 72.
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