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PORTUGUÊS 

 
O salvador de empresas 

 
O explosivo e carismático chef de cozinha 

escocês Gordon Ramsay deu início à moda e hoje, nos 
canais de tevê paga, pode ser encontrada uma infinidade 
de programas que mostram como reerguer negócios 
problemáticos. Faltava, _______, quem olhasse para os 
pequenos negócios de setores menos acostumados aos 
holofotes, como as revendas de carros, as floriculturas ou 
as empresas que vendem pipoca para parques de 
diversões. O canal de tevê por assinatura, History, trouxe 
ao Brasil um programa que preenche essa lacuna. 

Batizado de “O Sócio”, a partir do título original 
The Profit (O lucro, em português), o programa apresenta 
um especialista na gestão de empresas, que entra como 
sócio em negócios que enfrentam dificuldades para 
transformá-los em máquinas de fazer dinheiro. A estrela 
do reality show é o americano, nascido no Líbano, Marcus 
Lemonis, de 41 anos. “Não considero o programa como 
um entretenimento, mas sim educacional”, afirmou 
Marcus. “Sinto que o seu propósito é mostrar como fazer 
negócios e como não fazer, como tratar as pessoas e 
quais são os erros feitos por outros que podem ser 
evitados.” 

Sobrevivente da guerra civil do país do Oriente 
Médio, Lemonis foi adotado, quando criança, por um casal 
de gregos que morava em Miami. Para sua sorte, seu pai 
adotivo era amigo do lendário executivo Lee Iacocca, que 
comandou a Ford e a Chrysler, entre as décadas de 1970 
e 1990, e que serviu como seu mentor de gestão. Na 
última década, Lemonis se tornou CEO da Camping World 
e da Good Sam Enterprises, especializadas em produtos 
e serviços para veículos recreativos, aqueles trailers e 
motorhomes muito utilizados nos EUA e Europa para 
viagens. 

Ao mesmo tempo, Lemonis investiu em mais de 
100 pequenas empresas promissoras, mas problemáticas. 
Foram essas credenciais que o levaram a apresentar o 
programa criado para a rede americana CNBC. “Tenho 
um apetite para riscos maior que o comum, porque 
acredito nas pessoas, que elas podem mudar e melhorar”, 
diz. Desde que o programa foi ao ar, em 2013, Lemonis já 
investiu mais de US$ 7 milhões de seu próprio dinheiro, 
uma fortuna avaliada em US$ 2 bilhões, em companhias 
apresentadas nos episódios. 

 
http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/negocios/20150506/salvador-empresas/256122.shtml - adaptado 

 

1) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna do texto 
CORRETAMENTE: 
 
a) embora 
b) visto que 
c) no entanto 
d) porque 

2) Em relação ao texto, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Após investir em mais de 100 pequenas empresas, o 

americano Marcus Lemonis se tornou uma celebridade 
graças ao seu reality show. 

b) Marcus Lemonis não se preocupa em educar as 
pessoas, e sim em como gerar lucro para as empresas. 

c) O programa apresenta um especialista na gestão de 
pessoas, conhecida popularmente como RH, pois ele 
acredita nelas, que elas podem mudar e melhorar. 

d) “O Sócio” entra nos negócios de empresas prósperas 
para transformá-las em máquinas de fazer dinheiro. 

 

3) Quanto ao texto, analisar os itens abaixo: 
 
I - O propósito do empresário no programa é mostrar 

como fazer negócios e como não fazer, ou seja, como 
os erros cometidos por ele podem ser evitados. 

II - Na última década, Lemonis se tornou CEO da Ford e 
da Chrysler, especializadas em produtos e serviços 
para veículos. 

III - Lemonis investe o seu próprio dinheiro nas pequenas 
empresas promissoras, mas problemáticas, mostradas 
no reality show “O Sócio”. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente o item III. 
d) Todos os itens. 
 

4) O termo sublinhado em “... seu pai adotivo era amigo 
do lendário executivo Lee Iacocca, que comandou...” pode 
ser substituído, sem alteração de sentido, por: 
 
a) Reergueu. 
b) Conduziu. 
c) Arruinou. 
d) Combateu. 
 

5) Quanto ao emprego da crase, analisar a sentença 
abaixo: 
 
Estaremos de férias coletivas à partir do próximo sábado 
(1ª parte). As vezes precisamos fazer escolhas difíceis 
que valem à pena (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Correta somente em sua 1ª parte. 
b) Correta somente em sua 2ª parte.  
c) Totalmente correta. 
d) Totalmente incorreta. 
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6) Considerando-se a norma culta, assinalar a alternativa 
CORRETA quanto à regência dos termos sublinhados: 
 
a) Farei minha formatura de Bacharel de Enfermagem. 
b) Devemos ter respeito com os animais. 
c) Não se deve abandonar dos estudos. 
d) Sempre nos arrependemos de eleger ao presidente. 
 

7) A palavra “prever” é formada pelo processo de: 
 
a) Derivação Sufixal. 
b) Derivação regressiva. 
c) Composição por justaposição. 
d) Derivação prefixal. 
 

8) Assinalar a alternativa que NÃO apresenta o vício de 
linguagem denominado Pleonasmo: 
 
a) Ainda não encontramos outras alternativas. 
b) Adorei conversar com você! 
c) Isso parece um monólogo solitário. 
d) João é hiperativo demais. 
 

9) A oração “Parece que tudo mudou.”, classifica-se como: 
 
a) Oração subordinada subjetiva. 
b) Oração coordenada assindética. 
c) Oração subordinada objetiva direta. 
d) Oração coordenada alternativa. 
 

10) As palavras sublinhadas abaixo são homônimas. 
Considerando-se as subclasses de homônimos, assinalar 
a alternativa INCORRETA: 
 
a) Eu cedo (verbo) e eu cheguei cedo (advérbio) são 

homônimos perfeitos, pois possuem a mesma grafia e o 
mesmo som. 

b) O almoço (substantivo) e eu almoço (verbo) são 
palavras homógrafas, pois possuem mesma grafia, mas 
pronúncia e significado diferentes. 

c) O gosto (substantivo) e eu gosto (verbo) são 
homônimos perfeitos, pois possuem a mesma grafia e o 
mesmo som. 

d) Conselho e concelho são palavras homófonas, pois 
possuem mesma pronúncia, mas significados 
diferentes. 

  
  

INFORMÁTICA 

 
Atenção! Para responder às questões de Informática, a 
menos que seja explicitamente informado o contrário, 
considerar que os programas mencionados encontram-se 
na versão Português-BR e, em sua configuração padrão 
de instalação, possuem licença de uso, o mouse está 
configurado para destros, um clique ou duplo clique 
correspondem ao botão esquerdo do mouse e teclar 
corresponde à operação de pressionar uma tecla e, 
rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. 
Dessa forma, as teclas de atalho, os menus, os 
submenus, as barras, os ícones e os demais itens que 
compõem os programas abordados nesta prova 
encontram-se na configuração padrão, conforme exposto 
anteriormente. 
 

11) Ao usar o Mozilla Firefox, um usuário percebeu que 
apareceu um cadeado cinza na barra de endereços à 
esquerda do endereço do site, conforme destacado na 
figura abaixo: 
 

 
 

O cadeado cinza indica que: 
 
a) O site não fornece informações de identidade e a 

conexão entre o Firefox e o site não é criptografada, ou 
apenas parcialmente, e não deve ser considerada 
segura contra espionagem. 

b) O site não fornece informações de identidade e a 
conexão com esse site não é totalmente segura, pois 
contém elementos não criptografados (como imagens).  

c) O endereço do site foi verificado através de um 
certificado de validação avançada e a conexão entre o 
Firefox e o site é criptografada para evitar espionagem. 

d) O endereço do site foi verificado e a conexão entre o 
Firefox e o site está criptografada para evitar 
espionagem. 

 

12) Segundo o Windows 7 Professional, o usuário pode 
colocar seu computador em suspensão, em vez de 
desligá-lo. Em relação ao modo de suspensão, analisar os 
itens abaixo: 
 
I - Quando o computador está em suspensão, o vídeo se 

desliga e, geralmente, a ventoinha para. Então, uma luz 
na parte externa do gabinete do computador pisca ou 
fica amarela para indicar que o computador está em 
suspensão. 

II - É necessário fechar os programas e arquivos antes de 
colocar o computador em suspensão. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
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13) A imagem abaixo apresenta o fragmento de uma 
planilha do Excel 2007: 
 

 
 
Se um usuário digitar, na célula C2, a função 
=MEDIA(A1:B2)/2, qual será o resultado obtido? 
 
a) 0 
b) 2 
c) 1 
d) 4 
 

14) Um usuário digitou em um documento no Word 2007, 
a palavra OBJETIVA. Se esse usuário substituir a palavra 
OBJETIVA por Concursos utilizando o recurso Localizar e 
substituir, conforme a figura abaixo, qual será o resultado 
obtido? 
 

 
 
a) Concursos 
b) CONCURSOS 
c) CoNcUrSoS 
d) concursos 
 

15) Em conformidade com a Cartilha de Segurança para 
Internet, assinalar a alternativa que preenche a lacuna 
abaixo CORRETAMENTE: 
 
Por meio do(a) ___________, um atacante pode usar a 
rede para enviar grande volume de mensagens para um 
computador, até torná-lo inoperante ou incapaz de se 
comunicar. 
 
a) ataque de negação de serviço 
b) ataque de força bruta 
c) interceptação de tráfego 
d) ataque de personificação 
  
  

LEGISLAÇÃO/DIDÁTICA 

 
Atenção! Em todas as questões de legislação desta prova, 
serão consideradas as leis e suas alterações até a data do 
início das inscrições deste concurso. 
 

16) Considerando-se o que dispõe a Constituição Federal 
no Título IV sobre a organização dos Poderes, assinalar a 
alternativa que apresenta uma informação INCORRETA: 
 
a) O Senado Federal compõe-se de representantes 

somente do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio 
minoritário. 

b) A Câmara dos Deputados compõe-se de 
representantes do povo, eleitos pelo sistema 
proporcional, em cada Estado, em cada Território e no 
Distrito Federal. 

c) O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso 
Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e 
do Senado Federal. 

d) Cada território elegerá quatro Deputados. 
 

17) Em conformidade com a Lei nº 8.069/90 - ECA, os 
pais, os integrantes da família ampliada, os responsáveis, 
os agentes públicos executores de medidas 
socioeducativas ou qualquer pessoa encarregada de 
cuidar de crianças e de adolescentes, tratá-los, educá-los 
ou protegê-los que utilizarem castigo físico ou tratamento 
cruel ou degradante como formas de correção, disciplina, 
educação ou qualquer outro pretexto estarão sujeitos, sem 
prejuízo de outras sanções cabíveis, às seguintes 
medidas, entre outras, que serão aplicadas de acordo com 
a gravidade do caso:       
 
I - Encaminhamento a programa oficial ou comunitário de 

proteção à família. 
II - Encaminhamento a tratamento psicológico, exceto 

psiquiátrico.  
III - Encaminhamento a cursos ou programas de 

orientação. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens II e III. 
b) Somente os itens I e II.  
c) Somente os itens I e III.    
d) Todos os itens. 
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18) Segundo a Lei nº 9.394/96 - LDB, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) Será objetivo provisório das autoridades responsáveis 

alcançar relação adequada entre o número de alunos 
e o professor, exceto a carga horária e as condições 
materiais do estabelecimento. 

(---) Os currículos da Educação Infantil, do Ensino 
Fundamental e do Ensino Médio devem ter base 
nacional comum, a ser complementada, em cada 
sistema de ensino e em cada estabelecimento 
escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas 
características regionais e locais da sociedade, da 
cultura, da economia e dos educandos.  

 
a) C - C. 
b) E - C. 
c) C - E. 
d) E - E. 
 

19) Em consonância com a Lei nº 9.394/96 - LDB, os 
docentes incumbir-se-ão de, EXCETO: 
 
a) Participar da elaboração da proposta pedagógica do 

estabelecimento de ensino. 
b) Elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a 

proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. 
c) Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos 

de menor rendimento. 
d) Negligenciar a aprendizagem dos alunos. 
 

20) De acordo com a Lei nº 12.288/10, analisar a sentença 
abaixo: 
 
Nos estabelecimentos de Ensino Fundamental e de 
Ensino Médio, públicos e privados, é facultativo o estudo 
da história geral da África e da história da população 
negra no Brasil, observado o disposto na Lei nº 9.394/96 
(1ª parte). Os conteúdos referentes à história da 
população negra no Brasil serão ministrados no âmbito de 
todo o currículo escolar, resgatando sua contribuição 
decisiva para o desenvolvimento social, econômico, 
político e cultural do País (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 

21) Segundo a Lei Orgânica do Município, NÃO perderá o 
mandato o Vereador: 
 
a) Que tiver suspensos os direitos políticos. 
b) Investido em cargo, emprego ou função pública, desde 

que haja compatibilidade de horários, sem prejuízo da 
remuneração do cargo eletivo. 

c) Que perder os direitos políticos. 
d) Que sofrer condenação criminal em sentença transitada 

em julgado. 
 

22) Segundo a Lei Complementar Municipal nº 002/02, 
constituem gratificações e adicionais dos servidores 
municipais: 
 
I - Diárias, ajuda de custo e gratificação natalina. 
II - Adicional por tempo de serviço. 
III - Adicional pelo exercício de atividades em condições 

penosas, insalubres ou perigosas. 
IV - Adicional noturno. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens II, III e IV. 
c) Somente os itens III e IV. 
d) Todos os itens. 
 

23) De acordo com a Lei Complementar Municipal 

nº 002/02, é proibido ao servidor qualquer ação ou 
omissão capaz de comprometer a dignidade e o decoro da 
função pública, ferir a disciplina e a hierarquia, prejudicar 
a eficiência do serviço ou causar dano à Administração 
Pública, especialmente: 
 
I - Retirar, sem prévia anuência da autoridade 

competente, qualquer documento ou objeto da 
repartição. 

II - Dar fé a documentos públicos. 
III - Promover manifestação de apreço ou desapreço no 

recinto da repartição. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente os itens II e III. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente o item I. 
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24) Segundo o Parecer CNE/CEB nº 7/10, as bases que 
dão sustentação ao projeto nacional de educação 
responsabilizam o Poder Público, a família, a sociedade e 
a escola pela garantia a todos os estudantes de um 
ensino ministrado com base nos seguintes princípios, 
entre outros: 
 

I - Respeito à liberdade e aos direitos. 
II - Gratuidade do ensino público em estabelecimentos 

oficiais.  
III - Desvalorização do profissional da educação escolar. 
 

Estão CORRETOS: 
 

a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 

25) Conforme ZABALA, ensinar, a partir da concepção 
construtivista, envolve: 
 

I - Promover um referencial ativo, por parte do aluno, 
relegando aos professores em um papel secundário. 

II - Um conjunto de interações baseadas na atividade 
isolada dos professores que percebem o ensino como 
um processo descontextualizado. 

III - Estabelecer uma série de relações que devem 
conduzir à elaboração, por parte do aprendiz, de 
representações pessoais sobre o conteúdo objeto da 
aprendizagem. 

 

Está(ão) CORRETO(S): 
 

a) Somente o item I. 
b) Somente o item III. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens II e III. 
 

26) De acordo com Vygotsky in ZABALA, a intervenção 
pedagógica é uma ajuda adaptada ao processo de 
construção do aluno; uma intervenção que cria: 
 

a) Esquemas de cognição. 
b) Universos simbólicos. 
c) Significações intuitivas. 
d) Zonas de desenvolvimento proximal. 
 

27) Segundo LUCKESI, assinalar a alternativa que 
preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE: 
 

O planejamento será um ato político-social, na medida em 
que está comprometido com as finalidades sociais e 
políticas; _____________, na medida em que não se pode 
planejar sem um conhecimento da realidade; 
____________, na medida em que o planejamento exige 
uma definição de meios eficiente para se obter resultados. 
 

a) prático - teórico 
b) contextual - didático 
c) coletivo - objetivo 
d) científico - técnico 

28) Conforme FREIRE, em relação ao erro como 
instrumento pedagógico, analisar a sentença abaixo: 
 

O erro deve constituir-se como um momento do processo. 
É preciso, pois, que o educando perceba, pelo 
testemunho que o educador lhe dá no seu discurso, na 
sua prática, que errar não é uma grave deficiência, mas 
um momento possível no percurso da curiosidade 
(1ª parte). No momento em que a compreensão do erro 
muda, você necessariamente melhora o processamento 
da busca do conhecimento por parte da criança e faz o 
educador assumir-se mais humildemente (2ª parte). 
 

A sentença está: 
 

a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

29) Segundo SACRISTÁN e GÓMEZ, em relação ao 
currículo, analisar a sentença abaixo: 
 

O estudo do currículo deve servir para oferecer uma visão 
da cultura que se dá nas escolas, exclusivamente em sua 
visão manifesta, levando em conta as condições em que 
se desenvolve (1ª parte). O currículo trata-se de um 
projeto que só pode ser entendido como um processo 
historicamente condicionado, pertencente a uma 
sociedade, selecionado de acordo com as forças 
dominantes nela, não apenas com a capacidade de 
reproduzir, mas também de incidir nessa mesma 
sociedade (2ª parte). 
 

A sentença está: 
 

a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

30) Segundo SACRISTÁN e GÓMEZ, em relação às 
quatro perspectivas básicas da formação docente, 
numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar 
a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 

(1) Perspectiva acadêmica. 
(2) Perspectiva técnica. 
(3) Perspectiva prática. 
(4) Perspectiva de reconstrução social. 
 

(---) O professor é um profissional autônomo que reflete 
criticamente sobre a prática cotidiana para 
compreender tanto as características do processo de 
ensino-aprendizagem quanto o contexto em que o 
ensino ocorre. 

(---) O professor é um técnico que domina as aplicações 
do conhecimento científico produzido por outros e 
transformado em regras de atuação. 

(---) O professor deve ser visto como um artesão que tem 
de desenvolver sua sabedoria experiencial e sua 
criatividade para enfrentar as situações únicas que 
configuram a vida da aula. 

(---) O docente é concebido como um especialista nas 
diferentes disciplinas que compõem a cultura e sua 
formação está vinculada estreitamente ao domínio das 
disciplinas cujos conteúdos deve transmitir. 

 

a) 1 - 2 - 4 - 3. 
b) 3 - 4 - 2 - 1. 
c) 4 - 2 - 3 - 1. 
d) 2 - 1 - 3 - 4.  



 
 

 

www.objetivas.com.br  6 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
31) De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais: 
Arte, analisar a sentença abaixo: 
 
O conhecimento da Arte abre perspectivas para que o 
aluno tenha uma compreensão do mundo na qual a 
dimensão poética esteja presente: a Arte ensina que 
nossas experiências geram um movimento de 
transformação permanente, que é preciso reordenar 
referências a cada momento, ser flexível. Isso significa 
que criar e conhecer são dissociáveis e a flexibilidade é 
condição dispensável para aprender (1ª parte). Ao 
aprender Arte na escola, o jovem poderá integrar os 
múltiplos sentidos presentes na dimensão do concreto e 
do virtual, do sonho e da realidade. Tal integração é 
fundamental na construção da identidade e da consciência 
do jovem, que poderá assim compreender melhor sua 
inserção e participação na sociedade (2ª parte). 
 
A sentença está:  
 
a) Correta somente em sua 1ª parte. 
b) Correta somente em sua 2ª parte.  
c) Totalmente correta. 
d) Totalmente incorreta. 
 

32) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas 
abaixo CORRETAMENTE: 
 
Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais: Arte, são 
características desse novo marco curricular as 
reivindicações de identificar a área por _____________ e 
de incluí-la na estrutura curricular como área com 
conteúdos próprios ligados à ____________ e não apenas 
como ____________. 
 
a) educação artística - produção - reflexão 
b) educação artística - cultura - reflexão  
c) arte - cultura - atividade  
d) arte - criação - atividade 
 

33) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas 
abaixo CORRETAMENTE: 
 
Nos anos ______, surge a _______________, que reflete 
os novos paradigmas, uma política que propicia a 
consolidação dos Parâmetros Curriculares Nacionais e 
uma grande mobilização em torno da formação contínua 
de professores. 
 
a) 90 - LDB (Lei nº 9.394/96) 
b) 80 - LDB (Lei nº 9.394/96) 
c) 90 - Secretaria de Cultura 
d) 90 - NTCI 

34) É um dos períodos mais fascinantes da história 
humana. Este não foi registrado por nenhum documento 
escrito, pois é uma época anterior à escrita. Tudo que se 
sabe dos homens que viviam nesse tempo é resultado da 
pesquisa de antropólogos e historiadores, que 
reconstituíram sua cultura a partir de objetos encontrados 
em várias partes do mundo, e pinturas achadas no interior 
de muitas cavernas da Europa. Esse trecho, extraído da 
obra de PROENÇA, refere-se a qual período histórico? 
 
a) Idade Antiga. 
b) Idade Média. 
c) Pré-História. 
d) Idade Moderna. 
 

35) Conforme PROENÇA, a fonte da criação para os 
artistas ligados a esse movimento era o dia a dia das 
grandes cidades norte-americanas, pois sua proposta era 
romper qualquer barreira entre a arte e a vida comum. 
Interessam as imagens, o ambiente, enfim, a vida que a 
tecnologia industrial criou nos grandes centros urbanos. O 
movimento artístico ao qual o trecho se refere é o(a): 
 
a) Art nouveau. 
b) Pop art. 
c) Surrealismo. 
d) Abstracionismo. 
 

36) Em conformidade com PROENÇA, assinalar a 

alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
No século XII, tem início uma economia fundamentada no 
comércio. Isso faz com que o centro da vida social se 
desloque do campo para as cidades e apareça a 
burguesia urbana. Novamente é a cidade o lugar onde as 
pessoas se encontram, trocam informações e ampliam 
seus contatos. Sabe-se que, na primitiva Idade Média, o 
centro da vida social estava no campo e eram os(as) 
_____________ os locais de desenvolvimento intelectual 
e artístico. Agora, outra vez, é a cidade que será renovada 
dos conhecimentos, da arte e da própria organização 
social. 
 
a) feudos 
b) casas dos vassalos 
c) casas dos senhores 
d) mosteiros 
 

37) Estar diante de uma folha de papel em branco, a partir 
da qual tudo pode acontecer, pode ser mais assustador do 
que reconfortante. Perceber a criação, de onde partir, o 
percurso, onde chegar, é imprescindível para que o 
professor obtenha subsídios para entender o processo 
pelo qual seus alunos passarão. Este trecho, extraído da 
obra de TATIT e MACHADO, trata sobre a importância de 
o professor: 
 
a) Fazer perguntas sobre linguagem visual. 
b) Valorizar os materiais tradicionais. 
c) Selecionar os exercícios por classe social. 
d) Vivenciar os exercícios antes de propô-los. 
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38) Segundo IAVELBERG, na LDB - Lei nº 9.394/96, Arte 
é componente curricular obrigatório, definido nos PCNs de 
Arte, em quatro linguagens: 
 
a) Artes visuais, dança, música e teatro. 
b) Artes visuais, fotografia, música e teatro. 
c) Artes visuais, fotografia, cinema e teatro.  
d) Teatro, cinema, artes e música. 
 

39) Suponha-se, por exemplo, que, numa avaliação 
iniciante, perceba-se que os aprendizes da arte 
apresentem desenhos muito simplificados de árvores, 
repetindo os traços daquelas árvores desenhadas com um 
contorno de lápis preto, de copa arredondada com as 
maçãzinhas vermelhas pintadas na superfície verde, com 
tronco marrom sobre um solo marcado por um traço único. 
E que esse esquema seja repetido mecanicamente para 
qualquer tipo de árvore, da mesma forma que repete o 
mesmo tipo de flor. Com base nisso, em uma proposta de 
educação estética, cabe ao professor: 
 
I - Provocar a percepção e análise sensível, de modo que 

o esquema possa ser enriquecido pela percepção de 
semelhanças e diferenças entre as diferentes árvores. 

II - Respeitar o desenho do aprendiz, pois ele desenha o 
que tem em mente de todas as árvores que já viu e é 
com esse modelo interno que cria.  

III - Observar e valorizar o desenho do aluno, sem intervir, 
pois deve respeitar a livre expressão do desenhista.  

IV - Provocar a construção de conceitos e o conhecimento 
da produção artístico-estética da humanidade, 
apresentando artistas que desenharam, pintaram, 
esculpiram, escreveram, encenaram tendo como foco 
árvores. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens II e III.  
b) Somente os itens I e IV. 
c) Somente os itens I, III e IV. 
d) Somente os itens I, II e III. 

40) “A arte alimenta a própria arte”, disse Picasso, que, 
aos 13 anos, viu Velázquez pela primeira vez. Imagens e 
emoções que o levaram a uma série de trabalhos, muitos 
anos mais tarde, em sua série As Meninas. Com base 
nessas informações, analisar os itens abaixo:  
 
I - O conhecimento de diferentes produções, artistas, 

épocas e países é visto como ampliação das 
referências, pois permite outras perspectivas, outros 
modos de pensar e fazer.  

II - Com a preocupação de ampliar referências, o 
professor não deve permitir que os alunos selecionem 
imagens ou obras que gostariam de compartilhar.  

III - Quando as referências são muitas, diferentes, opostas 
ou contraditórias, elas podem prejudicar a 
aprendizagem, pois podem provocar um rearranjo no 
pensar, não só artisticamente.   

IV - Com a preocupação de ampliar referências, o 
professor precisa ter clareza sobre quais imagens ou 
obras trazer para os aprendizes, quando mostrá-las, 
como e por quê. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item IV. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens I e IV.  
d) Somente os itens I, II e IV.  
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