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Cargo: Professor PEB II- Artes 
 
Língua Portuguesa 
 
Leia o texto e responda o que se pede.  
 

“Todo o gás para a agricultura” 
 
O aumento mundial do uso de biocombustíveis começa a afetar 
fortemente a agricultura brasileira – e para o bem. O fenômeno não 
é apenas sentido na exportação de álcool, que cresceu 108% nos 
primeiros quatro meses deste ano, sobre igual período do ano 
passado, atingindo US$ 490 milhões em receita. O milho também 
está sendo beneficiado. (...) As culturas da soja – da qual o Brasil é 
o maior exportador e o segundo maior produtor do planeta 
– e do algodão são as próximas a sentirem o impacto, segundo a 
CNA – Confederação Nacional da Agricultura.  
Isso ocorre porque os Estados Unidos estão ampliando o uso do 
milho para a produção do etanol, o que eleva seu preço 
internacional e aquece a procura pelo produto brasileiro. (...)  
“A questão energética dos Estados Unidos ainda vai ter impactos 
por um bom tempo na agricultura brasileira, pois eles têm toda a 
área agricultável utilizada e qualquer expansão de uma cultura 
significa redução de outra, como soja e algodão, com forte impacto 
no mercado mundial” – afirmou Antônio Donizetti Beraldo, 
assessor técnico da CNA. 

(BATISTA, Henrique Gomes. Jornal O Globo - Economia, 6 jun. 
2007, p. 31)  

 
01. De acordo com o texto, “todo o gás”, no título da matéria, 
envolve adequadamente os seguintes sentidos:  
a) Aumento do uso de biocombustíveis na economia e apoio às 

diferentes iniciativas que promovam seu desenvolvimento.  
b) Canalização de todo o consumo de gás para a agricultura e 

consumo por esta de todo o combustível.  
c) Valorização da atividade agrícola por parte das autoridades 

nacionais e excesso de combustível a ser despendido.  
d) Substituição de todo combustível por gás natural e apoio à 

produção desse combustível.  
 
02. Indique a afirmativa que não é verdadeira considerando as 
declarações do 1º̕§ do texto.  
a) A atual utilização do biocombustível provocou um impacto 

positivo na agricultura brasileira.  
b) A venda do milho também foi prejudicada no mercado externo.  
c) Houve um crescimento significativo – mais de 100% – da 

exportação do álcool, em relação ao mesmo período do ano 
anterior.  

d) De acordo com a CNA, a cultura do algodão também deverá ser 
positivamente influenciada.  

 
03. “A questão energética dos EUA ainda vai ter impactos por um 
bom tempo na agricultura brasileira, pois eles têm toda a área 
agricultável e qualquer expansão de uma cultura significa redução 
de outra (...)”  
Marque a opção que reproduz o que é afirmado na oração grifada 
do período acima, sem que haja alteração de sentido.  
a) Nos EUA, os agricultores aproveitam para o plantio de vegetais 

toda a área útil.  
b) Os agricultores americanos não têm muito solo para plantar e, 

por isso, não podem expandir as culturas.  
c) A área agricultável brasileira é pequena se comparada à norte-

americana.  
d) A redução da cultura da soja leva à expansão do plantio de 

milho no Brasil. 
 
04. No texto, “cultura” significa:  
a) Conhecimentos adquiridos.  
b) Criação de animais. 
c) Cultivo de terra ou de plantas.  
d) Desenvolvimento intelectual.  
 

05. Completando-se as lacunas do período com a, há ou à, em 
“___ muito tempo atrás, fui ___ fábrica em busca de atividade, ___ 
qual se adaptasse o novo conhecimento adquirido.”, obteremos:  
a) Há, à, a.  
b) Á, a, há.  
c) A, a, há.  
d) Há, à, à.  
 
06. Assinale a frase em que a concordância verbal está correta:  
a) Têm muitos agricultores envolvidos com o plantio da cana.  
b) Os governos hão de fazer esforços para evitar a poluição.  
c) Planta-se muitos produtos no Brasil, que pode servir de 

combustíveis.  
d) Haverão muitos esforços para o desenvolvimento do 

biocombustível.  
 
07. O verbo está corretamente conjugado em:  
a) Haverão de existir novos documentos comprobatórios.  
b) O senhor quer que e u digito o relatório?  
c) É provável que o professor vareie o método.  
d) Quem propor a melhor solução, ganhará bônus.  
 
08. Em “Segundo dados divulgados pela Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab),” não pode o fragmento iniciar-se, sem que 
haja alteração da forma e do sentido no período, por:  
a) Conforme.  
b) Como.  
c) De acordo com. 
d) Pelos.  
 
09. A palavra que obedece à mesma regra de acentuação da 
palavra “fenômeno” é:  
a) Suínos.  
b) País.  
c) Energética.  
d) Agricultável.  
 
10. A palavra “também” apresenta, respectivamente, quantos 
fonemas e letras?  
a) 6 e 6  
b) 6 e 5  
c) 4 e 6  
d) 5 e 4  
 
Conhecimentos Específicos 
 
11. Autor de imagens fantasiosas, destacou-se em pintura e 
escultura por representar seus sonhos de maneira ímpar. 
Considerado o mestre do surrealismo. 

 
Persistência da Memória, 1931. 
 
Estamos falando de: 
a) Joan Miró. 
b) Salvador Dalí. 
c) René Magritte. 
d) Vito Campanella. 
 
12. A denominação do “Smac”, do “Cabrum” do “Pof”, entre outros; 
muito presentes nas histórias em quadrinhos é o mesmo que:  
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fonte: Google 
 
a) Onomatopeia. 
b) Síntese. 
c) Sonoplastia. 
d) Sons aleatórios que não fazem diferença alguma à literatura. 
 
13. Um triângulo equilátero azul é mesmo que: 
a) Uma forma geométrica de três lados iguais, preenchida com 

uma cor neutra. 
b) Uma forma geométrica de dois lados iguais e um diferente, 

preenchida com uma cor primária. 
c) Uma forma geométrica de três lados iguais, preenchida com 

uma cor primária. 
d) Uma forma geométrica de três lados iguais preenchida com uma 

cor secundária. 
 
14. Sobre o Folclore, assinale a alternativa INCORRETA: 
a) É a tradição e usos populares, constituído 

pelos costumes e tradições transmitidos de geração em 
geração. 

b) Deve-se lembrar que o folclore não é um conhecimento 
imutável, embora se enraíze em tradições que podem ter 
grande antiguidade, transforma-se no contato entre culturas 
distintas, nas migrações, e recentemente através dos meios de 
comunicação onde se inclui internet. 

c) Nem todos os povos têm as suas tradições, crenças e 
superstições.  

d) Fazem parte do folclore lendas, contos, provérbios, canções, 
danças, artesanato, jogos, religiosidade, brincadeiras, infantis, 
mitos, idiomas, e dialetos característicos, adivinhações, festas 
e outras atividades culturais que nasceram e se desenvolveram 
com o povo.   

 
15. É uma manifestação artística onde a obra é composta 
geralmente de elementos orgânicos em um ambiente. Uma obra 
de arte que só "existe" na hora da exposição, é montada na hora, e 
após isto é desmontada, sendo que de lembrança da mesma só 
ficam fotos e recordações. Uma das possibilidades é provocar 
sensações: frio, calor, odores, som ou coisas que simplesmente 
chamem a atenção do público ao redor. 
 

 fonte: Google 
Estamos falando de: 
a) Objetos de Arte. 
b) Instalações de Arte. 
c) Exposições Artísticas. 
d) Apenas de uma arte essencialmente contemporânea. 
 
16. É um tipo de poesia vanguardista, de caráter experimental, 
basicamente visual, que procura estruturar o texto poético escrito a 
partir do espaço do seu suporte, sendo ele a página de um livro ou 
não, buscando a superação do verso como unidade rítmico-formal. 
Surgiu na década de 1950 no Brasil e na Suíça. 

 
Trata-se de: 
a) Poesia Não Concreta. 
b) Poesia Visual ou Concreta. 
c) Poesia Plástica. 
d) Poesia Neoconcreta. 
 
17. Sobre o ensino da dança na escola e a sua ação educativa 
assinale a alternativa INCORRETA: 
a) Por meio da dança o professor pode trabalhar vários conteúdos 

como “a diferença entre gêneros” (masculino e feminino), “o 
domínio corporal e a ritmicidade”, “a diversidade cultural e os 
vários estilos”, entre outros. 

b) A dança é um meio quase ilimitado de aprendizagem. Mas o 
professor deve tomar cuidado ao trabalhá-la como conteúdo 
educativo: ele não pode, de maneira alguma, reforçar 
modismos, que geralmente são lançados pelos meios de 
comunicação de massa com intenção exclusivamente 
comercial.  

c) Mais importante ao educador que demonstrar amplo domínio de 
estilos e técnicas de dança, é a disposição para “quebrar” 
determinados preconceitos ligados a ela. 

d) Em dança, não cabe ao arte-educador trabalhar a sociabilização 
dos educandos, uma vez que os jogos e outras práticas 
educacionais físicas já fazem isso.  

 
18. Uma arte que tem como suporte o gelo ou a areia, por 
exemplo, e de pouca duração; pode ser chamada mais 
especificamente de: 
a) Arte Efêmera. 
b) Arte Transitória. 
c) Arte Temporária. 
d) Arte Contemporânea. 
 
19. Ao trabalhar a linguagem da Arte denominada “Teatro” na 
escola, o mais importante é: 
a) Permitir que o aluno se expresse e se comunique através de 

jogos teatrais. 
b) Elaborar grandes produções teatrais envolvendo pais e direção 

da escola. 
c) Sensibilizar o aluno a conhecer obras e atores renomados, 

sendo assim, força-los a decorar textos e construir 
personagens a partir disso. 

d) Trabalhar essencialmente a interpretação, afinal o “teatro é a 
arte de Interpretar”.  

 
20. A fotografia, recurso utilizado nos dias de hoje pelos bons 
professores de arte (desde que exista um conceito/ propósito), 
nada mais é que: 
a) Transformar uma imagem bidimensional em tridimensional. 
b) Transformar uma imagem tridimensional em bidimensional. 
c) Abstrair-se da realidade tridimensional e da bidimensional. 
d) Clicar e revelar imagens aleatoriamente. Tudo é arte. 








