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"No meio da dificuldade encontra-se a oportunidade." Albert Einstein (1879-1955)

INSTRUÇÕES:
01

Verifique se este caderno de provas contém
40 (quarenta) questões de múltipla escolha, sendo
Português de 01 a 15, Raciocínio Lógico de 16 a 25 e
Conhecimentos Específicos de 26 a 40.

04

Esta Prova tem duração de 4 (quatro) horas. Não é
permitida a saída do candidato antes de esgotado o
tempo mínimo de 2 (duas) horas.

02

Observe se há falhas ou imperfeições gráficas que
causem dúvidas. Caso existam, comunique
imediatamente ao Fiscal de Sala.

05

É vetado, durante a prova, o intercâmbio
ou empréstimo de material de qualquer natureza
entre os candidatos, bem como o uso de
celulares, calculadoras e/ou qualquer outro tipo de
equipamento eletrônico. A fraude, ou tentativa, a
indisciplina e o desrespeito às autoridades encarregadas
dos trabalhos são faltas que eliminam o candidato.

03

Verifique se os dados existentes na Folha de
Respostas conferem com os dados do Cartão de
Inscrição e da etiqueta afixada na sua carteira.

06

Assine, ao sair da sala, a Lista de Presença e
entregue o seu Caderno de Prova e a Folha de
Respostas, devidamente assinados, ao Fiscal de Sala.
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PORTUGUÊS
Leia o texto a seguir para responder às questões de 01 a 08.
Tempos Loucos – Parte 2
1
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28
29

Os adultos que educam hoje vivem na cultura que incentiva ao extremo o consumo. Somos levados a consumir de tudo um pouco:
além de coisas materiais, consumimos informações, ideias, estilos de ser e de viver, conceitos que interferem na vida (qualidade
de vida, por exemplo), o sexo, músicas, moda, culturas variadas, aparência do corpo, a obrigatoriedade de ser feliz etc. Até a
educação escolar virou item de consumo agora. A ordem é consumir, e obedecemos muitas vezes cegamente a esse imperativo.
Quem viveu sem usar telefone celular por muito tempo não sabe mais como seria a vida sem essa inovação tecnológica, por
exemplo. O problema é que a oferta cria a demanda em sociedades consumistas, que é o caso atual, e os produtos e as ideias que o
mercado oferece passam a ser considerados absolutamente necessários a partir de então.
A questão é que temos tido comportamento exemplar de consumistas, boa parte das vezes sem crítica alguma. Não sabemos mais o
que é ter uma vida simples porque almejamos ter mais, por isso trabalhamos mais etc. Vejam que a ideia de lazer, hoje, faz todo
sentido para quase todos nós. Já a ideia do ócio, não. Ou seja: para descansar de uma atividade, nos ocupamos com outra. A
vadiagem e a preguiça são desvalorizadas.
Bem, é isso que temos ensinado aos mais novos, mais do que qualquer outra coisa. Quando uma criança de oito anos pede a seus
pais um celular e ganha, ensinamos a consumir o que é oferecido; quando um filho pede para o pai levá-la ao show do RBD, e este
leva mesmo se considera o espetáculo ruim, ensinamos a consumir, seja qual for a estética em questão; quando um jovem pede
uma roupa de marca para ir a uma festa e os pais dão, ensinamos que o que consumimos é mais importante do que o que somos.
Não há problema em consumir; o problema passa a existir quando o consumo determina a vida. Isso é extremamente perigoso,
principalmente quando os filhos chegam à adolescência. Há um mercado generoso de oferta de drogas. Ensinamos a consumir
desde cedo e, nessa hora, queremos e esperamos que eles recusem essa oferta. Como?!
Na educação, essa nossa característica leva a consequências sutis, mas decisivas na formação dos mais novos. Como exemplo,
podemos lembrar que estes aprendem a avaliar as pessoas pelo que elas aparentam poder consumir e não por aquilo que são e pelas
ideias que têm e que o grupo social deles é formado por pares que consomem coisas semelhantes. Não é à toa que os pequenos
furtos são um fenômeno presente em todas as escolas, sejam elas públicas ou privadas.
Nessa ideologia consumista, é importante considerar que os objetos perdem sua primeira função. Um carro deixa de ser um
veículo de transporte, um telefone celular deixa de ser um meio de comunicação; ambos passam a significar status, poder de
consumo, condição social, entre outras coisas.
A educação tem o objetivo de formar pessoas autônomas e livres. Mas, sob essa cultura do consumo, esses dois conceitos se
transformaram completamente e perderam o seu sentido original. Os jovens hoje acreditam que têm liberdade para escolher
qualquer coisa, por exemplo. Na verdade, as escolhas que fazem estão, na maioria das vezes, determinadas pelo consumo e
pela publicidade. Tempos loucos, ou não?
SAYÃO, Rosely. Tempos loucos – parte - 2
Disponível em http://blogaroselysayao.blog.uol.com.br

1ª QUESTÃO
O texto pode ser considerado:
a) Resenha porque tem a finalidade de criticar, avaliar e orientar o leitor, estimulando ou desestimulando-o ao consumismo.
b) Relato pessoal, pois tem o objetivo de relatar experiências vividas, episódios marcantes na vida de quem escreve.
c) Gênero Jornalístico Notícia, pois tem a intenção de informar o leitor sobre os valores que regem o consumismo, de forma objetiva e
impessoal.
d) Artigo de opinião, por ser um texto argumentativo que aborda um tema polêmico e de interesse social.
e) Depoimento, por narrar acontecimentos de vida dos jovens.
2ª QUESTÃO
Analise as proposições e coloque (V) para verdadeira e (F) para falsa, em relação ao título do texto.
( ) O título permite claramente prever sobre o que o texto fala.
( ) O título condiz com o parágrafo conclusivo do texto.
( ) A leitura do texto permite formular hipóteses sobre a temática e a relação com o título.
A sequência CORRETA é:
a)
b)
c)
d)
e)

F, F, V
V, F, V
F, V, V
F, V, F
V, F, F
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3ª QUESTÃO
Leia as informações sobre o texto e marque (V) ou (F), conforme sejam verdadeiras ou falsas as proposições:
A autora:
( ) Apresenta uma contra-argumentação: Não há problema em consumir, o problema está no consumismo.
( ) Afirma que o comportamento e a ideologia consumista, no limite, pode levar a pequenos delitos, já que não haveria ética e/ou valores
determinando o que deve ou não ser consumido.
( ) Aponta que, na sociedade de consumo, cria-se um ciclo consumista, mas que não é difícil o jovem escapar dessa situação.
( ) Reflete sobre a educação de jovens e ajuíza como negativo o aprendizado que eles podem ter quando inseridos numa sociedade
consumista.
A sequência CORRETA é:
a)
b)
c)
d)
e)

V, F, V, F
V,V, V, F
F, F, F, V
V, V, F, V
F, F, V, V

4ª QUESTÃO
Todos os enunciados, a seguir, fazem referência a uma circunstância temporal, EXCETO:
a)
b)
c)
d)
e)

“Os adultos que educam hoje vivem na cultura que incentiva ao extremo o consumo”.
“Na educação, essa nossa característica leva a consequências sutis, mas decisivas na formação dos mais novos.”
“Até a educação escolar virou item de consumo agora.”
“Quem viveu sem usar telefone celular por muito tempo não sabe mais como seria a vida sem essa inovação tecnológica, por exemplo”.
“Ensinamos a consumir desde cedo e, nessa hora, queremos e esperamos que eles recusem essa oferta. Como?!”

5ª QUESTÃO
Do texto “Tempos Loucos – Parte 2”, pode-se afirmar que:

INFORMÁTICA

I. Proporciona uma reflexão, por meio de um discurso personalizado, conferindo ao tema um certo juízo de valor.
II. É uma narrativa com opiniões estereotipadas, pois apresenta uma percepção da realidade por meio de discursos impessoais.
III. Confere originalidade e um modo de sentir e pensar próprios, usando um nível de linguagem simples e acessível.
Analise as proposições e marque a alternativa adequada. Está(ão) correta(s), apenas:
a)
b)
c)
d)
e)

I
I e II
I e III
III
II

6ª QUESTÃO
Os conectivos ou partículas de ligação, além de exercerem funções coesivas, manifestam ainda diferentes relações de sentido entre os
enunciados. Aponte, dentre as alternativas a seguir, aquela em que a relação estabelecida pelo conectivo em destaque está
INCORRETAMENTE indicada.
a) “Na educação, essa nossa característica leva a consequências sutis, mas decisivas na formação dos mais novos”. (Linha 19) (Expressa
uma relação semântica de adição).
b) “Até a educação escolar”. (Linhas 3-4) (Funciona como conectivo, retomando os itens anteriores e acrescentando um dado novo).
c) “Já a ideia do ócio". (Linha 10) (contrapõe uma ideia à que foi anteriormente enunciada).
d) “Bem, é isso que temos ensinado aos mais novos…” (Linha 12) (retoma a ideia anterior, numa conclusão parcial sobre o assunto.)
e) “Nessa ideologia consumista” (Linha 23) (resume a ideia anterior para iniciar ampliação.)
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7ª QUESTÃO
Sobre o emprego dos pronomes do texto, marque (V) para verdadeiro ou (F) para falso, conforme sejam verdadeiras ou falsas as
proposições:
( ) “Para descansar de uma atividade, nos ocupamos com outra” No pronome destacado temos duas marcas de pessoa, uma das quais se
encontra também inserida na forma verbal.
( ) “A ordem é consumir, e obedecemos muitas vezes cegamente a esse imperativo”. Esse retoma fato relatado anteriormente.
( ) “...ensinamos que o que consumimos é mais importante do que o que somos.” O pronome destacado pode ser substituído, sem
prejuízo de sentido, por “aquilo”.
( ) “A ordem é consumir, e obedecemos muitas vezes cegamente a esse imperativo.” “Muitas” remete a uma quantidade desconhecida,
mas que pode ser facilmente identificada no contexto.
( ) “Quando uma criança de oito anos pede a seus pais um celular e ganha, ensinamos a consumir o que é oferecido” O pronome seus,
nesse contexto, provocou uma ambiguidade.
A sequência CORRETA é:
a)
b)
c)
d)
e)

F, F, F, V, V
V, F, V, F, V
F, F, V, V, V
V, V, V, F, F
V, V, V, V, F

8ª QUESTÃO
As palavras a seguir são, no contexto, sinônimas, EXCETO:
a)
b)
c)
d)
e)

“Show” e “espetáculo” (Quarto parágrafo)
“Celular” e “inovação tecnológica” (Segundo parágrafo)
“Sutis” e “decisivas” (Sexto parágrafo)
“Status” e “condição social” (Sétimo parágrafo)
“ócio” e “vadiagem” (Terceiro parágrafo)

Leia a tirinha para responder à questão 9.

9ª QUESTÃO
I. Para convencer Miguelito de que não se deve matar abelhas, Mafalda ressalta as qualidades das abelhas que as tornam seres especiais.
II. Miguelito entende que as abelhas têm seu valor pelo que produzem, e não pelo que são, isto é, pela sua utilidade para o homem.
III. A conclusão de Miguelito remete ironicamente à ideia de que os trabalhadores, em um sistema capitalista, têm seu valor enquanto
geram lucro com sua força de trabalho, ou enquanto têm utilidade.
IV. Mafalda e Miguelito têm o mesmo entendimento sobre a utilidade das abelhas.
Está(ão) CORRETA(S) apenas:
a) IV.
b) II e III.
c) I e IV.
d) I e III.
e) I, II e III.
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10ª QUESTÃO
Leia os trechos a seguir e assinale a opção que melhor os analisa quanto à linguagem:
I. O alho
O alho, quando ingerido in natura, pode ajudar na prevenção de diversas doenças. Além de antioxidante, antibiótico e anti-inflamatório, o
tempero evita o acúmulo de gordura nas artérias.
Superinteressante, dez, 2015, p. 56.

II. “Vem cá passarinho
E vamos brincar de dois
Que não temos ninho”
Millôr Fernandes

a) Os dois textos se utilizam da linguagem denotativa, que é própria da linguagem objetiva, informativa.
b) Tendo a intenção de informar, o texto I vale-se da denotação, que é bastante objetiva, e o II, por ser um texto literário, utiliza-se da
conotação ou linguagem figurada.
c) O texto I usa a linguagem conotativa e o II, a linguagem denotativa.
d) Os dois textos se utilizam da linguagem conotativa ou figurada, própria dos textos literários.
e) Os textos I e II valem-se da conotação, pois têm a intenção de divertir o leitor.
11ª QUESTÃO
Motivo
Eu canto porque o instante existe
e a minha vida está completa.
Não sou alegre nem sou triste:
sou poeta.
Irmão das coisas fugidias,
não sinto gozo nem tormento.
Atravesso noites e dias
no vento.
[...]
MEIRELES, Cecília. Antologia Poética. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 2001.

Nos versos de Cecília Meireles, predomina a função da linguagem:
a)
b)
c)
d)
e)

Fática, utilizada para expressar as ideias de forma evasiva, pois o objetivo é chamar a atenção do interlocutor.
Metalinguística, com extrema valorização da subjetividade no jogo da vida de Cecília Meireles.
Apelativa, num jogo de sentido pelo qual o poeta transmite apenas uma forma idealizada de vida.
Referencial, privilegiando-se a expressão de forma racional.
Emotiva, marcada pela não contenção dos sentimentos, dando vazão ao subjetivismo.

12ª QUESTÃO
Nos enunciados a seguir, alguns dos acentos indicativos de crase, foram retirados propositalmente em função da questão. Leia-os:
I.
II.
III.
IV.

A união faz a força. (Provérbio popular)
“Porque Deus dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento.” (Provérbios, 2.6)
“Existe gente alérgica a luz solar”? (http://mundoestranho.abril.com.br)
“O etanol produzido a partir da cana-de-açúcar é capaz de reduzir cerca de 70% das emissões de CO2 na atmosfera se usado em
substituição a gasolina.” (Superinteressante, jan, 2016, p.3)

Podemos deduzir que:
a)
b)
c)
d)
e)

As sentenças III e IV não devem ter acento indicativo de crase.
Apenas as sentenças III e IV devem ter acento indicativo de crase.
Todas as sentenças devem ter acento indicativo de crase.
Apenas as sentenças I e IV devem ter acento indicativo de crase.
Nenhuma das sentenças deve ter acento indicativo de crase.
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13ª QUESTÃO
Assinale a alternativa em que o enunciado apresenta figura de linguagem semelhante à do primeiro quadrinho: “João e Maria são o
governo”.
a) "A mentira é uma verdade que se esqueceu de acontecer."
Mário Quintana

b) Cultura
O girino é o peixinho do sapo.
O silêncio é o começo do papo.
O bigode é a antena do gato.
O cavalo é pasto do carrapato.
Arnaldo Antunes

c) “Se desmonoro ou se edifico,
Se permaneço ou me desfaço,
- não sei, não sei. Não sei se fico
Ou passo.”
MEIRELES, Cecília. Obra Poética. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1986. p. 81

d) Amar é como mudar a alma de casa.
e) O Boca do Inferno foi um dos mais agressivos poetas barrocos.
14ª QUESTÃO
Da leitura da publicidade a seguir, pode-se depreender:

INFORMÁTICA

a)

Uma força argumentativa para convencer o leitor de que a melhor água da atualidade é a da marca anunciada.

b)

Uma maneira de comparar a água “Ingá” com as sobras de água engarrafada.

c)

Um modo de mostrar, por meio da propaganda, que devemos economizar água.

d)

Uma informação não intencional de que muitas águas ficam no passado, há mais de 40 anos.

e)

Um jeito de convencer os usuários da água “Ingá” de que ela não é resto.

15ª QUESTÃO
Para regular a concordância dos verbos, a norma padrão estabelece certos paradigmas que devem ser mantidos nos usos formais da língua.
Com base nesse princípio, analise a adequação das formas verbais usadas a seguir aos referidos paradigmas e assinale a alternativa
INCORRETA.
a)

Nesses casos, dependem-se de observações mais cuidadosas.

b) “Segundo a Fiocruz, há grandes possibilidades de o Zika vírus poder infectar o pernilongo comum”.
c)

“Não seriam ainda sete horas, e já havia muitas pessoas que aguardavam o início do expediente”.

d) Faz mais de vinte anos que esperamos por respostas sobre corrupção política e estas sempre são adiadas.
e) Economistas, administradores, intelectuais e o povo propõem uma alternativa para a crise pela qual o Brasil passa.
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RACIOCÍNIO LÓGICO
16ª QUESTÃO
Das sentenças:
I.
II.
III.
IV.

Todo número inteiro possui o seu simétrico?
A Guerra dos Cem Anos durou mais de cem anos.
O pico na neblina.
O Pico da Neblina.

É(são) proposição(ões) apenas:
a)
b)
c)
d)
e)

III e IV.
I e II.
II.
I e IV.
I, II e III.

17ª QUESTÃO
Sejam as seguintes proposições:
p: O Aedes aegypti é perigoso.
q: O Aedes aegypti é transmissor da Tuberculose.
Assinale a alternativa que contém a forma simbólica da proposição “O Aedes aegypti é perigoso e não é transmissor da Tuberculose”:
a)
b)
c)
d)
e)

~p v q
p^q
~p ^ ~q
~p ^ q
p ^ ~q

18ª QUESTÃO
Dada a sequência lógica (0, –1, 4, –9, 16, ...), qual das alternativas abaixo apresenta o seu próximo termo?
a)
b)
c)
d)
e)

30
-9
9
-25
-30

19ª QUESTÃO
Considerando as proposições p e q, assinale a alternativa que apresenta uma tautologia:
a)
b)
c)
d)
e)

(p v q) ↔ (p ^ q)
(p ^ q) ↔ (~p)
p ↔ (q ^ ~p)
p → (p ^ q)
(p ^ q) → (p ↔ q)

20ª QUESTÃO
Considere as seguintes proposições:
p: Cairo é a capital do Egito.
q: Estocolmo é a capital da Suécia.
r: Estocolmo não é a capital do Egito.
Qual(is) dela(s) é(são) negação(ões) da proposição “Estocolmo é a capital do Egito”?
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas r.
Apenas p.
Apenas q.
Apenas p e r.
Apenas q e r.
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21ª QUESTÃO
Observe a tabela-verdade:

p

q

?

V

V

V

V

F

F

F

V

V

F

F

V

Assinale a alternativa que apresenta uma proposição válida para a terceira coluna:
a) ~q → ~p
b) ~p → ~q
c) ~p ↔ q

d) ~p ↔ ~q
e) ~q ↔ ~p

22ª QUESTÃO
Dadas as premissas:
Nenhum escritor é ignorante.
Todos os filósofos são escritores.
Pode-se concluir que:
a) Há poucos filósofos ignorantes.
b) Há alguns filósofos ignorantes.
c) Poucos ignorantes são filósofos.

d) Nenhum filósofo é ignorante.
e) Ou escritores ou filósofos são ignorantes.

23ª QUESTÃO
Das expressões:
I.
II.
III.
IV.
V.

Para todo x.
Qualquer que seja x.
Marx e Hegel escreveram o Manifesto Comunista.
Marx e Engels escreveram o Manifesto Comunista.
Avante Brasil!

Quais são sentenças abertas?
a) Apenas V.
b) Apenas I, II, III e V.
c) Apenas III e IV.

d) Apenas III.
e) Apenas I, II e V.

24ª QUESTÃO
Sejam as proposições:
p: Marisa é versátil.
q: Marisa é atriz.
Assinale a alternativa que contém a proposição corresponde à forma simbólica ~(p v q):
a) Marisa não é atriz.
b) Não é verdade que Marisa é versátil e atriz.
c) Ou Marisa é versátil ou ela é atriz.

d) Não é verdade que Marisa é versátil ou atriz.
e) Marisa não é versátil.

25ª QUESTÃO
“Se o minério é raro, então ele é valioso” é equivalente a:
a) “Se um minério é abundante, então ele é valioso”.
b) “Se o minério não é raro, então ele não é valioso”.
c) “Se o minério é valioso, então ele é raro”.
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d) “Se o minério não é valioso então ele não é raro”.
e) “Se um minério é abundante, então ele não tem valor”.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
26ª QUESTÃO
A Lei nº 11.799/2008 altera a Lei nº 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da educação nacional – LDB, e torna obrigatória uma área
específica da Arte na educação escolar, nos seguintes termos:
“Art. 26. § 6º. A _________________ deverá ser conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, do componente curricular de que trata o § 2º
deste artigo”.
Assinale a alternativa cuja(s) palavra(s) preenche(m), CORRETAMENTE, a lacuna desse inciso.
a) Arte Visual.
b) Dança.
c) Música.

d) Dramatização Teatral.
e) História da Arte.

27ª QUESTÃO
As novas propostas metodológicas para as aulas de Arte citam a releitura da imagem como uma das atividades criadoras mais
recomendadas, ressaltando-se que nela: (...) “há transformação, interpretação, criação com base num referencial, num texto visual que
pode estar explícito ou implícito na obra final.” (Analice Dutra Pillar, 2003, p. 18). Observe as obras abaixo e assinale a opção CORRETA.

Almeida Júnior, (...), óleo sobre tela, 147 x 172 cm, 1899.

Maurício de Souza, (...), acrílica sobre tela, 121 x 151,5 cm, 1995.

a) A tela “Chico Violeiro” apresentada à direita, mostra o casal Chico Bento e Tina, e é uma releitura da tela “O Violeiro”, apresentada à
esquerda.
b) A tela “O Violeiro” apresentada à esquerda é direcionada ao público infanto-juvenil, mostra o casal Chico Bento e Rosinha, e é uma
releitura da tela “Chico Violeiro”, apresentada à direita.
c) A tela “De Manhã: Casal de Caipiras” apresentada à direita é direcionada ao público infanto-juvenil, mostra o casal Chico Bento e
Rosinha, e é uma releitura da tela “De Manhã: Casal de Camponeses” de Vincent Van Gogh.
d) A tela “Chico Violeiro” apresentada à direita é direcionada ao público infanto-juvenil, mostra o casal Chico Bento e Rosinha, e é uma
releitura da tela “O Violeiro”, apresentada à esquerda.
e) A tela “Chico Violeiro” apresentada à direita, mostra o casal Cebolinha e Mônica, e é uma releitura da tela “O Violeiro Sertanejo”,
apresentada à esquerda.
28ª QUESTÃO
A avaliação no processo de ensino e aprendizagem de Arte pode ocorrer em diferentes momentos. Segundo os Parâmetros Curriculares
Nacionais (de 5ª a 8ª), no volume de Arte:
I- A avaliação tem três momentos para a sua concretização.
II- A avaliação pode diagnosticar o nível de conhecimento artístico e estético dos alunos, nesse caso costuma ser prévia a uma
atividade.
III- A avaliação pode ser realizada durante a própria situação de aprendizagem, quando o professor identifica como o aluno interage
com os conteúdos e transforma seus conhecimentos.
IV- A avaliação pode ser realizada ao término de um conjunto de atividades que compõem uma unidade didática para analisar como
a aprendizagem ocorreu.
Está(ão) CORRETA(S):
a) Apenas III.
b) Apenas IV.
c) Apenas II.

d) Apenas I, II e III.
e) I, II, III e IV.
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29ª QUESTÃO
O circo é uma das artes performáticas mais antigas, que reúne grupos de artistas com múltiplos talentos, cujos espetáculos são encenados
através de diversas linguagens artísticas, inclusive as visuais. Com efeito, tornou-se um tema recorrente nas obras de pintores de diferentes
épocas e estilos.
Observe as obras abaixo e relacione-as com os respectivos artistas:

1.

2.

“Família de Acrobatas com um Macaco”, 1905.

“Arlequim”, 1890.

3.

4.

“Família de Circo com Elefante”, 2007.

(
(
(
(

)
)
)
)

“No Circo Fernando: a Amazona”, 1888.

Pablo Picasso.
Fernando Botero.
Henri de Toulouse-Lautrec.
Paul Cézanne.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, na ordem apresentada acima:
a) 2 – 3 – 4 – 1
b) 2 – 3 – 1 – 4
c) 1 – 3 – 2 – 4

d) 2 – 1 – 4 – 3
e) 3 – 1 – 4 – 2

30ª QUESTÃO
Segundo a profª Ana Mae Barbosa: “Não podemos entender a cultura de um país sem conhecer a sua arte. Sem conhecer as artes de uma
sociedade, só podemos ter conhecimento parcial de sua cultura. Através da poesia, dos gestos, da imagem, as artes falam aquilo que a
história, a sociologia, a antropologia etc. não podem dizer porque elas usam outros tipos de linguagem, a discursiva e a científica, que
sozinhas não são capazes de decodificar as nuances culturais” (Tópicos Utópicos, Barbosa, 1998, p. 16). Na diversidade das regiões
brasileiras destacam-se alguns artistas que conseguiram/conseguem traduzir as diferentes características culturais e estéticas do país, a
partir das artes locais, regionais e nacionais. Assinale alternativa que apresenta a relação INCORRETA de artista/obra.
a) Cândido Portinari – o quadro “Retirantes” (1944).
b) Ary Barroso – a música “Aquarela do Brasil” (1939).
c) Antonio Francisco Lisboa – as esculturas “Os doze profetas” (entre 1794 e 1804).
d) Ariano Suassuna – o livro “O Romance d'A Pedra do Reino” (1971).
e) Anita Malfatti – o quadro “Abaporu” (1928).
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31ª QUESTÃO
A peça teatral “Otelo, o Mouro de Veneza” (c 1603) é uma obra do
dramaturgo inglês William Shakespeare (1564-1616), cuja história
trata de ciúme, traição, inveja e rivalidade, dentre outras situações.
Assinale a alternativa CORRETA que apresenta os personagens
principais da referida peça.
a)
b)
c)
d)
e)

Otelo, Catarina, Desdêmona, Petruchio e Iago.
Otelo, Desdêmona, Claudio e Iago.
Otelo, Ofélia, Cássio e Iago.
Otelo, Desdêmona, Cássio e Laertes.
Otelo, Desdêmona, Cássio e Iago.

34ª QUESTÃO
A Arquitetura clássica tem como um dos principais fundamentos o
conjunto de 3 princípios conceituais de: "utilitas" (utilidade),
"venustas" (beleza) e "firmitas" (solidez), encontrados na obra de
10 volumes, intitulada “De Architectura” (c. 27 a 16 a. C.). As
ideias de simetria e proporção apresentadas nesta obra tiveram
grande influência sobre os artistas e a Arquitetura do
Renascimento. Assinale a opção com o nome CORRETO do autor
da referida obra:

32ª QUESTÃO
Os Parâmetros Curriculares Nacionais (de 5ª a 8ª), no volume de
Arte, define critérios para a seleção de conteúdos do ensino da Arte
e suas linguagens: as Artes Visuais, a Dança, a Música e o Teatro.
Assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso, de acordo com os
critérios para a seleção de conteúdos, do referido documento:
( ) Conteúdos que favoreçam a compreensão da arte como
cultura, do artista como ser social e dos alunos como
produtores e apreciadores.
( ) Conteúdos que se limitam apenas à produção artística do
ocidente, especialmente dos recentes cânones europeus e
estadunidenses.
( ) Conteúdos que valorizem as manifestações artísticas de
povos e culturas de diferentes épocas e locais, incluindo a
contemporaneidade e a arte brasileira.
( ) Conteúdos que possibilitem que os três eixos da
aprendizagem possam ser realizados com grau crescente de
elaboração e aprofundamento.
“Homem Vitruviano” de Leonardo da Vinci.

A sequência CORRETA é:
a) V F FV
b) F V F V
c) V F V V

d) V V F F
e) V F V F

33ª QUESTÃO
Sobre a arte, observe o seguinte comentário de Umberto Eco: “A
definição que hoje procuro dar de arte não pode deixar de ser a
definição de um homem do século XX alimentado pela cultura
ocidental. Antes de mais, porque se vale da soma de experiências
acumuladas pela humanidade até agora; em segundo lugar,
porque não pode fatalmente deixar de acentuar, entre as
características que atribui ao facto artístico, as que, no âmbito da
nossa cultura, se tornaram, de facto, privilegiadas. [...] Porque sou
um contemporâneo que fala aos contemporâneos. Porque a esta
perspectiva nem mesmo a ciência escapa.” (A Definição da Arte,
Umberto Eco, 1995, p. 142-143).

Considerando o movimento filosófico e artístico que ganhou força
nas últimas décadas, e que faz a crítica a todos os conceitos e
valores que alicerçaram o pensamento ocidental, é CORRETO
afirmar que a arte produzida na atualidade é a:
a)
b)
c)
d)
e)

Arte Pós-moderna ou Contemporânea.
Arte Moderna.
Arte Expressionista.
Arte Conceitual.
Arte Concretista.

a)
b)
c)
d)
e)

Leonardo da Vinci.
Marcos Vitrúvio Polião.
Poggio Brancciolini.
Michelagelo Buonarroti.
Le Corbusier.

35ª QUESTÃO
as
Sobre as intermediações do processo artístico, as prof . Maria F. de
R. e Fusari e Maria H. C. de T. Ferraz afirmam que a ação de
“representar um conhecimento de mundo” é uma das práticas dos
autores/artistas/produtores. Assinale a opção que descreve
CORRETAMENTE essa ação.
a) Mobilizar elaborações perceptivas, cognitivas, intuitivas e
estéticas (ao ver, olhar, ouvir, mover-se, descobrir, pegar,
gesticular, gostar, memorizar, pensar) a respeito do mundo, da
natureza e da cultura, a partir de concepções, universos de
valores, ideologias, “faces culturais do gosto”.
b) Manifestar expressões sensíveis-cognitivas.
c) Realizar elaborações técnicas (com intencionalidade) que
transformam ou produzem formas (obras) artísticas.
d) Realizar elaborações inventivas a partir de condições materiais
e tecnológicas existentes no mundo da natureza e da cultura.
e) Representar elaborações perceptivas, cognitivas, intuitivas e
estéticas com significado, imaginação, (...) concretizando-as
em formas (obras) destinadas a alguém.
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36ª QUESTÃO
A história da arte é um dos principais conteúdos indicados pelos
Parâmetros Curriculares Nacionais (de 5ª a 8ª), no volume de Arte.
O cinema é fonte de conhecimentos e reflexão sobre a história da
arte, pois produziu um significativo acervo de filmes sobre a vida
dos artistas de diversas épocas e sociedades. Relacione o nome do
filme com o artista retratado.
1. “Agonia e Êxtase”, EUA, 1965, direção de Carol Reed.
2. “Moça com brinco de Pérola”, Luxemburg/Reino Unido,
2003, direção de Peter Webber.
3. “Lixo Extraordinário”, Reino Unido/Brasil, 2010, direção de
Lucy Walker, João Jardim e Karen Harley.
4. “Sede de Viver”, EUA, 1956, direção de Vicent Minenelli.
5. “Amadeus”, EUA, 1984, direção de Milos Forman.

39ª QUESTÃO
Analise as seguintes inferências:
I- A Abordagem Triangular é um sistema cuja proposição
depende da resposta que damos à seguinte pergunta: “Como se
dá o conhecimento em arte?”
II- Qualquer conteúdo de qualquer natureza visual e estética pode
ser explorado, interpretado e operacionalizado através da
Abordagem Triangular.
III- A Abordagem Triangular só pode ser realizada com ações que
envolvam simultaneamente os seguintes eixos: o fazer
artístico, a leitura da obra de arte e a contextualização.
Está(ão) INCORRETA(S) apenas a(s) inferência(s):

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Michelagelo Buonarroti.
Vincent Van Gogh.
Jahannes Vermeer.
Mozart.
Vik Muniz.

a) II.
b) III.
c) I.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de
cima para baixo:
a) 5 – 2 – 1 – 4 – 3
b) 3 – 2 – 1 – 4 – 5
c) 1 – 3 – 2 – 5 – 4

d) 1 – 4 – 2 – 5 – 3
e) 3 – 4 – 5 – 2 – 1

d) I e II.
e) I e III.
40ª QUESTÃO
Sobre a escultura abaixo podemos dizer que faz parte da:

37ª QUESTÃO
O Abstracionismo é considerado um dos movimentos dominantes
na Arte Moderna e caracteriza-se pela ausência de relação imediata
entre as formas e cores representadas e as formas e cores reais. Na
pintura abstrata não são retratadas cenas históricas, literárias,
religiosas, de objetos, seres vivos ou mitológicos. Assinale a opção
CORRETA com os nomes de artistas abstracionistas.
a)
b)
c)
d)
e)

Pablo Picasso e Alfredo Volpi.
Wassily Kandisnky e Piet Mondrian.
Henri Matisse e Cândido Portinari.
Georges Braque e Edward Munch.
Jackson Pollock e Paul Gaugin.

38ª QUESTÃO
As gravuras, aquarelas, telas e desenhos antigos expressam, por
vezes, aspectos da cultura e dos costumes de épocas passadas, e é
um importante conteúdo no ensino de Arte. O pintor francês
________________________ (1768-1848) foi um membro da
Missão Artística Francesa que chegou ao Brasil em 1816, cujo
trabalho documentou a vida no Brasil durante o século XIX, e está
registrado na sua obra de 3 volumes ilustrados “Viagem Pitoresca e
Histórica ao Brasil”. Assinale a opção que preenche
CORRETAMENTE a lacuna acima.
a)
b)
c)
d)
e)

(Grandjen de Montigny).
(Nicolas Antoine Taunay).
(Johann-Moritz Rugendas).
(Jean-Baptiste Debret).
(Claude Joseph Barandier).
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Vênus de Milo, c 200 a. C.

a) Arte Neoclássica.
b) Arte Romana.
c) Arte Grega.
d) Arte da Renascença.
e) Arte Egípcia.

