
 

 

 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO - RS 

 
EDITAL Nº 02/2015 – SMAD – CONCURSO PÚBLICO  
 
                                                                                                                                                MATUTINO 28/06/2015 
PROVA OBJETIVA (OPÇÃO 1)                                                                   NÍVEL SUPERIOR 
CARGO: PROFESSOR DE ARTES 
 
Leia atentamente as INSTRUÇÕES:  
 
1. Confira seus dados no cartão-resposta: nome, número de inscrição e o cargo para o qual se inscreveu. 
 
2. Assine seu cartão-resposta.  
 
3. Aguarde a autorização do Fiscal para abrir o caderno de provas. Ao receber a ordem do fiscal, confira o caderno 
de provas com muita atenção. Nenhuma reclamação sobre o total de questões ou falha de impressão será aceita 
depois de iniciada a prova.    
 
4. O cartão-resposta não será substituído, salvo se contiver erro de impressão. 
 
5. Preencha toda a área do cartão-resposta correspondente à alternativa de sua escolha, com caneta 
esferográfica azul (tinta azul ou preta), sem ultrapassar as bordas. As marcações duplas, ou rasuradas, com 
corretivo, ou marcadas diferentemente do modelo estabelecido no cartão-resposta poderão ser anuladas. 
 
6. Sua prova tem 40 questões, com 5 alternativas. 
 
7. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, o fiscal não poderá fazer nenhuma interferência. 
 
8. A prova será realizada com duração máxima de 3 (três) horas), incluído o tempo para a realização da Prova 
Objetiva e o preenchimento do cartão-resposta. 
 
9. O candidato poderá retirar-se do local de realização das provas somente 1 (uma) hora após o seu início, sem 
levar o caderno de provas. 
 
10. O candidato poderá levar o caderno de provas, assim como anotação contendo transcrição do seu cartão-
resposta, somente 1h30min (uma hora e trinta) após o início da realização das provas.  
 
11. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala o cartão-resposta preenchido e assinado. 
 
12. Os 3 (três) candidatos, que terminarem a prova por último, deverão permanecer na sala, e só poderão sair 
juntos após o fechamento do envelope, contendo os cartões-resposta dos candidatos presentes e ausentes, e 
assinarem no lacre do referido envelope, atestando em ata que este foi devidamente lacrado. 
 
13. Durante todo o tempo em que permanecer no local onde está ocorrendo o concurso, o candidato deverá, 
manter o celular desligado e sem bateria, só sendo permitido ligar depois de ultrapassar o portão de saída do 
prédio. 
 
14. Não será permitido ao candidato fumar na sala de provas, bem como nas dependências. 
 
BOA PROVA! 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
Leia o poema para responder às próximas oito questões. 
 
Amar 
 Carlos Drummond de Andrade 
 
Que pode uma criatura senão, 
entre criaturas, amar? 
amar e esquecer, 
amar e malamar, 
amar, desamar, amar? 
sempre, e até de olhos vidrados, amar? 
 
Que pode, pergunto, o ser amoroso, 
sozinho, em rotação universal, senão 
rodar também, e amar? 
amar o que o mar traz à praia, 
e o que ele sepulta, e o que, na brisa marinha, 
é sal, ou precisão de amor, ou simples ânsia? 
 
Amar solenemente as palmas do deserto, 
o que é entrega ou adoração expectante, 
e amar o inóspito, o áspero, 
um vaso sem flor, um chão de ferro, 
e o peito inerte, e a rua vista em sonho, e uma ave de rapina. 
 
Este o nosso destino: amor sem conta, 
distribuído pelas coisas pérfidas ou nulas, 
doação ilimitada a uma completa ingratidão, 
e na concha vazia do amor a procura medrosa, 
paciente, de mais e mais amor. 
 
Amar a nossa falta mesma de amor, e na secura nossa 
amar a água implícita, e o beijo tácito, e a sede infinita. 

 
Fonte: http://pensador.uol.com.br/poesias_de_carlos_drummond_de_andrade/2/. Acesso em 20/05/2015. 

 
01. O poema de Drummond envolve o tema Amor. Com isso em mente, considere as seguintes afirmações 
quanto a como o eu lírico encara esse sentimento: 
I – O amor é a única solução para os problemas da vida. 
II – A busca pelo amor não sacia a carência que se tem dele. 
III – O amor constitui um círculo interminável de busca, entrega e frustração. 
IV – Amar ou não é uma escolha que se faz. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) I, II e III.  
b) I, III e IV.  
c) I e II. 
d) II e III. 
e) I, II, III e IV. 
 
02. No texto poético, “sal”, “vaso sem flor”, “chão de ferro”, “ave de rapina” e “peito inerte” são algumas 
das expressões carregadas de sentido figurado, que ajudam transmitir os sentimentos intensos que o eu 
lírico experimenta diante da ação de amar. Assim, dentre os sentimentos que dão o tom ao poema, temos:  
1- Impotência 
2- Frustração 
3- Esperança 
4- Entusiasmo 
Estão de acordo com o exposto: 
a) Apenas o 2. 
b) Apenas 1, 2 e 4. 
c) Apenas 1 e 2. 
d) Apenas 1, 2 e 3. 
e) Apenas 3 e 4. 
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03. Drummond trabalha belamente as palavras ao empregar figuras de linguagem. Na primeira estrofe, 
duas delas produzem o efeito de ações que se sucedem. Identifique a alternativa que compreende essas 
figuras.  
a) Silepse e repetição 
b) Perífrase e reticência 
c) Elipse e repetição 
d) Repetição e Retificação 
e) Polissíndeto e Silepse 
 
04. O poeta compôs seu poema utilizando vários recursos, dentre eles, está o processo de formação das 
palavras. Em que alternativa as duas palavras empregadas por ele sofreram o processo da derivação 
imprópria? 
a) olhos - ferro 
b) áspero - inóspito  
c) ingratidão - ser 
d) vidrados - deserto 
e) destino - desamar 
  
05. Na quarta estrofe, o pronome demonstrativo da frase “Este o nosso destino:” é um elemento de coesão 
que  
a) remete diretamente à ideia da inteira estrofe imediatamente anterior à em que ele ocorre, sendo, portanto, 
referencial anafórico. 
b) retoma diretamente a ideia do último verso da primeira estrofe, sendo, portanto, referencial anafórico. 
c) faz a menção da ideia contida na estrofe imediatamente anterior à em que ele ocorre, sendo, portanto, 
referencial catafórico. 
d) faz remissão diretamente à ideia inteira contida nas três estrofes anteriores à em que ele ocorre, sendo, 
portanto, referencial anafórico. 
e) antecipa a ideia transmitida após o sinal de dois pontos até o final da estrofe, sendo, portanto, referencial 
catafórico.  
 
06. Muitas palavras possuem os prefixos latinos in-, im-, i- agregando ao radical o valor semântico de 
sentido contrário, negação, privação, carência. Os três vocábulos cujo significado se encaixam nessa 
situação são: 
a) ilimitada, ingratidão, implícita   
b) ilimitada, infinita, implícita.  
c) ingratidão, implícita, inóspito. 
d) infinita, inóspito, inerte. 
e) ilimitada, infinita, ingratidão. 
 
07. As preposições que integram as locuções em “palmas do deserto”, “vasos sem flor” e “chão de ferro” 
exprimem, respectivamente, relação: 
a) de origem, de falta, de matéria. 
b) de origem, de causa, de instrumento. 
c) de direção, de falta, de matéria. 
d) de direção, de matéria, de instrumento. 
e) de origem, de instrumento, de matéria. 
 
08. As ocorrências de um e uma na terceira estrofe do poema exercem a função de 
a) numeral cardinal. 
b) numeral ordinal. 
c) artigo definido. 
d) pronome relativo. 
e) artigo indefinido. 
                           
09. Em qual das alternativas pelo menos uma das palavras deveria ser obrigatoriamente acentuada? 
a) especifica, indicio 
b) evidencia, dependencia 
c) transito, incomodo 
d) noticia, publico 
e) referencia, policia 
 
10. Há concordância verbal adequada na oração de qual alternativa?  
a) Precisa-se de vendedores especializados em Moda Fitness. 
b) Vende-se filhotes de Border Collie.   
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c) Abriu-se vagas para Operadores de Telemarketing. 
d) Oferece-se oportunidades de emprego para jovens aprendizes. 
e) Aceita-se encomendas de cupcakes. 
 
RACIOCÍNIO LÓGICO 
11. A professora, após o intervalo, afirmou: “Não é verdade que todos os alunos do primeiro ano não 
comeram o lanche”. A condição necessária e suficiente para que a afirmação da professora seja 
verdadeira é que seja verdadeira a seguinte proposição: 
a) No máximo um aluno do primeiro ano não comeu o lanche. 
b) Nenhum aluno do primeiro ano não comeu o lanche. 
c) Todos os alunos do primeiro ano comeram o lanche. 
d) Pelo menos um aluno do primeiro ano comeu o lanche. 
e) Nenhum aluno do primeiro ano comeu o lanche. 
 
12. Examine a sequência: 7, 8, 15, 23, 38, ___. O próximo termo dela será: 
a) 41 
b) 45 
c) 56 
d) 61 
e) 65 
 
13. Foi feita uma pesquisa com os 500 alunos de uma escola sobre quais aparelhos tecnológicos eles 
usam no dia a dia. A pesquisa revelou que 380 utilizam smartphone, 200 utilizam computador e 40 não 
utilizam nenhum deles. Analisando os dados da pesquisa, podemos concluir que a quantidade de alunos 
que utilizam somente um desses aparelhos diariamente é: 
a) 120 
b) 260 
c) 340 
d) 460 
e) 580 
 
14. A afirmação “Amanda é loira, ou Beatriz não é morena, ou Carla é ruiva” é falsa. Então segue-se que é 
verdade que: 
a) Amanda é loira, e Beatriz não é morena, e Carla é ruiva. 
b) Amanda não é loira, e Beatriz é morena, e Carla não é ruiva. 
c) Amanda não é loira, ou Beatriz não é morena, ou Carla não é ruiva. 
d) Amanda não é loira, e Beatriz não é morena, e Carla não é ruiva. 
e) Amanda não é loira, ou Beatriz é morena, ou Carla não é ruiva. 
 
15. No lançamento do livro de Leda, todos os que foram ao coquetel de lançamento estiveram antes na 
palestra sobre o livro.  
Como nem todos os convidados de Leda estiveram na palestra, conclui-se a respeito deles que: 
a) Pelo menos um dos convidados não foi ao coquetel de lançamento do livro de Leda. 
b) Todos foram ao coquetel de lançamento do livro de Leda e alguns não foram à palestra sobre o livro. 
c) Alguns foram ao coquetel de lançamento do livro de Leda, mas não foram à palestra sobre o livro. 
d) Alguns foram ao coquetel de lançamento do livro de Leda e nenhum foi à palestra sobre o livro. 
e) Todos foram ao coquetel de lançamento do livro de Leda e nenhum foi à palestra sobre o livro. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
“O professor não deve se eximir de sua responsabilidade do ato de avaliar as aprendizagens de seus 
estudantes, assim como os demais profissionais devem também, em conjunto com os professores e os 
estudantes, participar das avaliações a serem realizadas acerca dos demais processos no interior da 
escola. Dessa forma, ressaltamos a importância do estímulo à autoavaliação, tanto do grupo, quanto do 
professor” (Indagações Sobre Currículo/Currículo e Avaliação, disponível em http://portal.mec.gov.br). 
 
Sobre o tema avaliação, responda às próximas três questões. 
 
16. Leia as assertivas e assinale a alternativa verdadeira. 
1. A avaliação, como parte de uma ação coletiva de formação dos estudantes, ocorre em várias esferas e 
com vários objetivos.  
2. Na avaliação da aprendizagem dos estudantes, o professor é o protagonista central.  
3. A avaliação da instituição como um todo é uma ação coletiva dos profissionais que trabalham e 
conduzem um processo complexo de formação na escola. 
4. A avaliação do sistema escolar é de responsabilidade principal do gestor escolar.  
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a) São corretas as assertivas 1, 2, 3 e 4. 
b) São corretas as assertivas 3 e 4, somente. 
c) São corretas as assertivas 1, 3 e 4, somente. 
d) São corretas as assertivas 2, 3 e 4, somente. 
e) São corretas as assertivas 1, 2 e 3, somente. 
 
17. Não é correto o que se afirma na alternativa: 
a) A avaliação da aprendizagem termina quando atribuímos uma nota ao aluno. 
b) Nossa cultura meritocrática naturaliza o uso das notas a fim de classificar os melhores e os piores avaliados. 
c) Avaliar, para o senso comum, aparece como sinônimo de medida, de atribuição de um valor em forma de nota 
ou conceito. 
d) Avaliar refere-se à reflexão sobre as informações obtidas com vistas a planejar o futuro. 
e) Medir refere-se ao presente e ao passado e visa obter informações a respeito do progresso efetuado pelos 
estudantes.  
 
18. Leia as assertivas e marque a incorreta. 
a) A avaliação formativa é aquela em que o professor está atento aos processos e às aprendizagens de seus 
estudantes. 
b) A avaliação excludente, tendo como foco o processo de aprendizagem, numa perspectiva de interação e de 
diálogo, coloca também no estudante, e não apenas no professor, a responsabilidade por seus avanços e suas 
necessidades. 
c) Avaliar faz parte do processo de ensino e de aprendizagem: não ensinamos sem avaliar, não aprendemos sem 
avaliar. 
d) Em uma mesma escola é possível identificarmos práticas de avaliação concebidas a partir de diferentes 
perspectivas teóricas e concepções pedagógicas e de ensino. 
e) Todo processo avaliativo implica na formulação de juízos de valor ou em apreciações. 
 
19. Qual alternativa completa corretamente o texto a seguir? 
“As Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica visam _________________________, 
bem como para as modalidades com que podem se apresentar, a partir das quais os sistemas federal, 
estaduais, distrital e municipais, por suas competências próprias e complementares, formularão as suas 
orientações assegurando __________________________________”. 
a) estabelecer um currículo unificado para as escolas públicas / a qualidade do ensino público em todo o território 
nacional 
b) estabelecer bases comuns nacionais para a Educação Infantil, o Ensino Fundamental, o Ensino Médio e o 
Ensino Superior / a integração curricular das três etapas sequentes desse nível da escolarização, essencialmente 
para compor um todo orgânico 
c) estabelecer bases comuns nacionais para o Ensino Fundamental e o Ensino Médio / a qualidade do ensino 
público em todo o território nacional 
d) estabelecer bases comuns nacionais para a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio / a 
integração curricular das três etapas sequentes desse nível da escolarização, essencialmente para compor um 
todo orgânico 
e) estabelecer bases comuns nacionais para a Educação Infantil, o Ensino Fundamental / a qualidade do ensino 
público em todo o território nacional 
  
20. Leia o texto, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) aos objetivos a seguir e marque a alternativa correta.  
“As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental a serem observadas pelos sistemas de 
ensino e suas instituições de Educação Básica e de Educação Superior, orientando a implementação da 
Educação Ambiental (EA), tendo como referência as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a 
Educação Básica e as Diretrizes Curriculares Nacionais para as Graduações, em especial as de Formação 
de Professores”, objetiva: 
( ) Sistematizar os preceitos definidos na Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, bem como os avanços que 
ocorreram na área para que contribuam para assegurar a formação humana de sujeitos concretos que 
vivem em determinado meio ambiente, contexto histórico e sociocultural, com suas condições físicas, 
emocionais, culturais, intelectuais. 
( ) Estimular a reflexão crítica e propositiva da inserção da educação ambiental na formulação, execução e 
avaliação dos projetos institucionais e pedagógicos das instituições de ensino, para que a concepção de 
Educação Ambiental como integrante do currículo supere a mera distribuição do tema pelos demais 
componentes. 
( ) Orientar os cursos de formação de docentes para a educação básica. 
( ) Orientar os sistemas educativos dos diferentes entes federados e as instituições de ensino que os 
integram, indistintamente da rede a que pertençam. 
( ) Propiciar a implantação de projetos comunitários visando preservação ambiental.  
a) V, V, F, V. 
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b) F, V, V, V. 
c) V, V, V, F. 
d) V, F, V, V. 
e) V, V, V, V. 
 
21. À luz das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o 
Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africanas, relacione as colunas e marque a alternativa que 
apresenta relação correta.  
  
Coluna A 
(1) As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de 
História e Cultura Afro-Brasileira e Africanas  
(2) A Educação das Relações Étnico-Raciais  
(3) O Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana  
 
Coluna B 
(  ) tem por objetivo a divulgação e produção de conhecimentos, bem como de atitudes, posturas e valores 
que eduquem cidadãos quanto à pluralidade étnico-racial, tornando-os capazes de interagir e de negociar 
objetivos comuns que garantam, a todos, respeito aos direitos legais e valorização de identidade, na 
busca da consolidação da democracia brasileira. 
(  ) tem por objetivo o reconhecimento e valorização da identidade, história e cultura dos afro-brasileiros, 
bem como a garantia de reconhecimento e igualdade de valorização das raízes africanas da nação 
brasileira, ao lado das indígenas, europeias, asiáticas.   
( ) constituem-se de orientações, princípios e fundamentos para o planejamento, execução e avaliação da 
Educação, e têm por meta, promover a educação de cidadãos atuantes e conscientes no seio da sociedade 
multicultural e pluriétnica do Brasil, buscando relações étnico-sociais positivas, rumo à construção de 
nação democrática. 
a) 1, 2, 3 
b) 1, 3, 2 
c) 2, 3, 1 
d) 2, 1, 3 
e) 3, 1, 2 
 
22. Analise os seguintes itens: 
I - seu contexto histórico, social, cultural, político e econômico, inclusive a situação de tensão, violência, 
racismo, violação dos direitos humanos, extermínio, opressão e luta por elas vivida.  
II - as especificidades desse contexto e os pontos comuns dessas comunidades na sua inserção na 
sociedade mais geral.  
III - as lutas pelo direito à terra, ao território, ao desenvolvimento sustentável e à memória, requerendo 
pedagogia que reconheça e respeite as particularidades étnico-culturais de cada comunidade e a formação 
específica de seu quadro docente. 
A oferta de Educação Profissional e Tecnológica para as comunidades quilombolas rurais e urbanas deve 
considerar: 
a) Somente o que aponta o item I. 
b) Somente o que aponta o item II. 
c) Somente o que aponta o item III. 
d) Somente o que aponta os itens I e II. 
e) O que aponta os itens I, II e III. 
 
23. No que tange à Educação Profissional Técnica de Nível Médio, é correta apenas a alternativa: 
a) Os conhecimentos e as habilidades adquiridos na prática laboral pelos trabalhadores não podem ser objeto de 
avaliação, reconhecimento e certificação para prosseguimento ou conclusão de estudos. 
b) São admitidas, nos cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, a organização e a estruturação 
em etapas que possibilitem qualificação profissional intermediária. 
c) A Educação Profissional Técnica de nível médio só pode ser desenvolvida na forma subsequente, em cursos 
destinados a quem já tenha concluído o Ensino Médio. 
d) Os cursos técnicos articulados com o Ensino Médio são ofertados na forma concomitante, com matrícula e 
certificação única. 
e) A Educação Profissional e Tecnológica pode ser desenvolvida por diferentes estratégias de educação 
continuada, em instituições especializadas ou no ambiente de trabalho, incluindo os programas e cursos de 
aprendizagem, previstos na Constituição Federal. 
 
24. Qual alternativa completa o § 7º do art. 26 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional? 
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Os currículos do ensino fundamental e médio ________________________________________________ de 
forma _________________________________________.  
a) devem incluir os princípios da proteção e defesa civil e a educação ambiental / integrada aos conteúdos 
obrigatórios 
b) devem incluir os princípios da proteção e defesa civil e a educação ambiental / integrada ao currículo  
c) devem incluir os princípios da proteção e defesa civil e a educação ambiental / opcional para o aluno 
d) devem incluir os princípios da educação ambiental / gradativa.  
e) devem incluir os princípios da educação ambiental / integrada aos conteúdos obrigatórios 
 
25. Qual alternativa não condiz com a Resolução nº 1/2012, que estabelece Diretrizes Nacionais para a 
Educação em Direitos Humanos? 
a) A Educação em Direitos Humanos fundamenta-se, entre outros, no princípio do reconhecimento e valorização 
das diferenças e das diversidades.  
b) Os Direitos Humanos são internacionalmente reconhecidos como um conjunto de direitos civis, políticos, 
sociais, econômicos, culturais e ambientais, sejam eles individuais, coletivos, transindividuais ou difusos. 
c) Os sistemas de ensino deverão criar políticas de produção de materiais didáticos e paradidáticos, tendo como 
princípios orientadores os Direitos Humanos e, por extensão, a Educação em Direitos Humanos. 
d) A Educação em Direitos Humanos tem como objetivo central o fortalecimento de práticas individuais e sociais 
que gerem ações e instrumentos em favor da promoção, da proteção e da defesa dos direitos humanos, bem 
como da reparação das diferentes formas de violação de direitos. 
e) A Educação em Direitos Humanos deverá orientar a formação inicial e continuada de todos os profissionais da 
educação. 
 
26. Marque a alternativa que completa o texto do art. 5º da Resolução nº 4, de 2 de outubro de 2009.  
O Atendimento Educacional Especializado é realizado, prioritariamente, _______________________, não 
sendo substitutivo às classes comuns, podendo ser realizado, também, em centro de Atendimento 
Educacional Especializado da rede pública ou de instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas 
sem fins lucrativos, ________________________________. 
a) na sala do ensino regular da própria escola ou em outra escola de ensino regular, no turno inverso da 
escolarização / conveniadas com instituições que atendem crianças com deficiência  
b) na própria escola ou em outra escola de ensino regular, no turno inverso da escolarização / conveniadas com a 
Secretaria de Educação ou órgão equivalente dos Estados, Distrito Federal ou dos Municípios 
c) na sala de recursos multifuncionais da própria escola ou em outra escola de ensino regular, no próprio turno da 
escolarização / conveniadas com a Secretaria de Educação ou órgão equivalente dos Estados, Distrito Federal ou 
dos Municípios 
d) em escolas especiais / vinculados a Secretaria de Educação ou órgão equivalente dos Estados, Distrito Federal 
ou dos Municípios 
e) na sala de recursos multifuncionais da própria escola ou em outra escola de ensino regular, no turno inverso da 
escolarização / conveniadas com a Secretaria de Educação ou órgão equivalente dos Estados, Distrito Federal ou 
dos Municípios 
  
27. Para que haja oferta variada para o pleno atendimento dos adolescentes, jovens e adultos situados na 
faixa de quinze anos ou mais, com defasagem idade-série, tanto sequencialmente no ensino regular 
quanto na Educação de Jovens e Adultos, assim como nos cursos destinados à formação profissional, 
nos termos do § 3º do artigo 37 da Lei nº 9.394/96, torna-se necessário:  
I - fazer a chamada ampliada de estudantes para o Ensino Fundamental em todas as modalidades, tal 
como se faz a chamada das pessoas de faixa etária obrigatória do ensino;  
II - incentivar e apoiar as redes e sistemas de ensino a estabelecerem, de forma colaborativa, política 
própria para o atendimento dos estudantes adolescentes de quinze a dezessete anos, garantindo a 
utilização de mecanismos específicos para esse tipo de alunado que considerem suas potencialidades, 
necessidades, expectativas em relação à vida, às culturas juvenis e ao mundo do trabalho, tal como prevê 
o artigo 37 da Lei nº 9.394/96, inclusive com programas de aceleração da aprendizagem, quando 
necessário;  
III - incentivar a oferta de Educação de Jovens e Adultos nos períodos escolares diurno e noturno, com 
avaliação em processo. 
IV - estimular a oferta de Educação de Jovens e Adultos, na modalidade à distância, para Educação de 
Jovens e Adultos com dezessete anos ou mais.        
É necessário o que estabelece os itens 
a) I e IV, somente. 
b) I, III e IV, somente. 
c) II, III e IV, somente. 
d) I, II, e IV, somente. 
e) I, II, III e IV. 
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Observe a imagem, leia o texto e responda às duas questões a seguir. 
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Para nossa sociedade, o espaço público é onde estamos vestidos. O corpo coberto com roupas impede a 
exposição da nudez. As vestes muito contribuem para exposição de nossa identidade, classe social e 
cultura. As imagens capturadas pelo artista têm como proposta revelar, principalmente, as diferenças e 
semelhanças que possuímos enquanto humanos. Na 25º bienal de São Paulo, em 2002, foram expostas 
suas obras feitas no parque do Ibirapuera em São Paulo, com imagens de diversos voluntários nus. 
 
28. Esse artista americano, que dialoga constantemente com a história da arte ao retratar o corpo nu, é 
a) Andy Warhol. 
b) Roy Lichtenstein. 
c) Spencer Tunick. 
d) Jeff koons. 
e) Matthew Barney. 
  
29. Outros artistas do início do século XX também ousaram fazer nus fora do contexto distanciado da 
realidade. A obra impressionista Almoço na Relva, de um artista francês, foi exposta no Salão dos 
Recusados em 1863, em Paris. Um dos motivos de crítica é que a mulher nesta obra está despida ao lado 
de dois homens vestidos com trajes da época. O artista que criou esta obra é: 
a) Edoaurd Manet 
b) Edgar Degas 
c) Camille Pissarro 
d) Paul Cezanne 
e) Claud Monet 
 
30. Um dos artistas que mais influenciou a arte contemporânea foi o francês Marcel Duchamp(1887-1968). 
Em 1917, Duchamp mandou para o Salão de Artes em Nova York um urinol assinado com pseudônimo R. 
Mutt. Duchamp, que chamou de readymades(algo já feito). O objeto enviado propunha romper com uma 
tradição que ele chamava retiniana, ou seja, relacionada à retina ou à visão. Obviamente, o objeto foi 
suprimido da exposição. O título dado pelo artista a essa obra foi: 
a) O Vaso 
b) A Fonte 
c) A Roda 
d) L.H.O.O.Q.(termo francês) 
e) In Absentia M. D. 
 
O texto a seguir refere-se às próximas três questões. 
O termo Renascimento teve origem na intenção dos artistas e intelectuais de fazerem renascer os valores 
da cultura antiga Greco-Romana, anterior à Idade Média. Ao analisar a arquitetura greco-romana, 
observamos as ordens usadas para a construção de colunas, intituladas: Dórica, Jônica e Coríntia. 
Observe a imagem. 
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31. Sobre a Ordem Dórica, é correto afirmar que não pode ser representada pelo estilo 
a) simples. 
b) prático. 
c) bruto. 
d) voltado para a funcionalidade. 
e) voltado para a estética. 
 
32. Sobre a Ordem Coríntia, é correto afirmar que pode ser representada com as seguintes características, 
exceto: 
a) Ter estilo Prático. 
b) Apresentar como principal tema a natureza. 
c) Ter o entablamento com duas vigas diagonais. 
d) Possuir base na coluna. 
e) Ter no capitel folhagens esculpidas. 
  
33. Sobre a Ordem Jônica, é correto afirmar que pode ser representada com as seguintes características, 
exceto: 
a) Simbolizar o feminino. 
b) O capitel, apresentar ornamentos curvos simétricos. 
c) Enfatizar a estética. 
d) Simbolizar o estilo funcional. 
e) Acrescentar uma base à coluna. 
 
O texto a seguir refere-se às próximas duas questões. 
Duas técnicas popularizadas no Renascimento são atribuídas a este artista que possuía características 
desse período histórico, pois era múltiplo e interdisciplinar. Ele estudou anatomia, chegando a dissecar o 
corpo humano para representá-lo de forma aprofundada. Criou também o esboço de máquinas voadoras, 
cujas projeções seriam criadas muitos séculos depois. 
 
34. O artista a que se refere o texto é: 
a) Michelângelo 
b) Rafael Sanzio 
c) Leonardo da Vinci 
d) Donatelo 
e) Pablo Picasso 
 
35. As técnicas a que se refere o texto são: 
a) A linha de contorno destacada e a arte nitidamente não figurativa. 
b) As cores puras em pinceladas rápidas e expressões tensas e violentas. 
c) O Sfumato(separa as formas) e Chiaroscuro(claro e escuro). 
d) A transformação de manchas de cor e linhas em ideias e ênfase aos simbolismos subjetivos na pintura. 
e) Redução das formas e destaque à pureza geométrica do quadrado. 
 
O texto a seguir refere-se às duas próximas questões. 
 
As decisões políticas atingem a vida das pessoas cotidianamente. Uma das manifestações mais comuns 
de crítica e reflexão sobre os acontecimentos políticos e sociais ocorre nas publicações diárias de jornais 
por meio do humor, especialmente em charges e também em tirinhas. Atualmente, também são bastante 
divulgadas pela internet. A partir dessa afirmativa, um professor construiu seu planejamento para uma 
turma do Ensino Fundamental II, tendo como objetivo diferenciar as características entre Charges e 
Tirinhas. 
 
36. É atribuída à tirinha a característica principal de: 
a) Ter formato simples que não inclui quadros. 
b) Ter personagens constantes que desenvolvem ações e diálogos no formato de quadrinhos em sequência. 
c) Fazer uso de caricaturas na criação de personagens políticos ou em destaque na sociedade atual, geralmente 
com uma imagem e texto. 
d) Usar a sátira e texto narrativo para criticar o sistema político e social vigentes em uma sociedade ou regime. 
e) Resumir com humor e ironia mensagens e críticas em um quadro. 
 
Observe também as imagens para responder à próxima questão. 
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37. Assinale a alternativa que se refere ao desenho de tirinhas. 
a) Imagens 1 e 5. 
b) Imagens 4 e 3. 
c) Imagens 5 e 2. 
d) Imagens 4 e 5. 
e) Imagens 2 e 3. 
  
38. Para construir uma exposição com estudantes das séries iniciais, a professora Aparecida usou como 
referência a obra deste artista que também foi um escultor e pintor, famoso por seus móbiles. Muito 
conhecido por esculturas de grande porte, produziu vários móbiles, sendo um intitulado Viúva Negra, 
doado para o instituto de arquitetos do Brasil.  
Esse texto refere-se a 
a) Alfredo Volpe. 
b) Alexander Calder. 
c) Candido Portinari. 
d) Iberê Camargo. 
e) Tomie Otake. 
 
O texto a seguir refere-se às próximas duas questões. 
 
Leia o comentário sobre a obra, publicado em 14/02/2008, na coluna do Jornal Vanguarda, e observe a 
imagem. 
“O artista pinta o cenário criando formas estilizadas através das cores intensas e exóticas, criando sua 
própria natureza, onde o reflexo dessas nuances produzem um efeito contrastante. Em O Cristo Amarelo, a 
cor escolhida pelo pintor serve para expressar as emoções de seus sentimentos, proclamando não a 
lógica, mas a paz, a alegria do simbolismo. Tais cores e sentimentos são expressos até mesmo pelas 
crianças, que inadvertidamente se utilizam das sensações e instinto, descartando sensações visuais da 
realidade. A figura do Cristo, semi-abstrata, busca expressar os ritmos psicológicos e não os fatos 
externos. A obra adquire um valor expressionista e individualista. O rosto de Cristo apresenta 
características da fisionomia do artista, como um auto-retrato.” 
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39. O artista a que se refere o texto e criador da obra é 
a) Paul Cezanne. 
b) Van Gogh.  
c) Paul Gauguin. 
d) Edvard Munch. 
e) Paul Klee. 
  
40. A cor citada, na obra, é o amarelo, sendo classificada nas cores pigmento como 
a) primária. 
b) secundária. 
c) terciária. 
d) neutra.  
e) fria. 
 
 
RASCUNHO 




