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Instruções: 
 

1. Verifique se este caderno corresponde a sua opção de cargo e se contém 

numeradas de 01 a 30. Caso contrário, reclame ao fiscal de sala outro caderno.

2. Não serão aceitas reclamações posteriores.

3. Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.

4. Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa. Essa resposta deve ser marcada no 

Cartão-Resposta que você receberá. 

5. O Cartão-Resposta deve, obrigatoriamente, ser assinado. Esse 

não o rasure nem o amasse. 

6. Marque as respostas primeiro a lápis e depois cubra com caneta esferográfica de tinta azul ou preta.

7. Marque apenas UMA letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anul

8. Você dispõe de três horas para fazer sua P

tempo inclui a marcação do Cartão-Resposta.

9. Verifique se seus dados estão corretos no Cartão

Aplicação de Prova. 

10. Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será 

permitido o uso de qualquer tipo de equipamento (calculadora, telefone celular, etc).

11. A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorrida uma hora do início da prova. A não

acarretará a sua exclusão do concurso. 

12. Ao término da Prova, chame o fiscal de sala para devolver o caderno de questões e o 

 

 

Cronograma Previsto: 

Atividade 

Divulgação do Gabarito da Prova Objetiva

Interposição de Recursos contra os Gabaritos da Prova 
Objetiva 

Divulgação dos Gabaritos Definitivos

Divulgação do Resultado da Prova Objetiva
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PROFESSOR 

Verifique se este caderno corresponde a sua opção de cargo e se contém 30 questões objetivas e de múltipla escolha, 

Caso contrário, reclame ao fiscal de sala outro caderno. 

Não serão aceitas reclamações posteriores. 

existe apenas UMA resposta certa. 

Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa. Essa resposta deve ser marcada no 

deve, obrigatoriamente, ser assinado. Esse Cartão-Resposta não poderá ser substituído, portanto, 

Marque as respostas primeiro a lápis e depois cubra com caneta esferográfica de tinta azul ou preta.

Marque apenas UMA letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anul

para fazer sua Prova Objetiva. Faça-o com tranquilidade, mas controle o seu tempo. Es

Resposta. 

Verifique se seus dados estão corretos no Cartão-Resposta. Solicite ao fiscal para efetuar as correções na Ata de 

Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será 

permitido o uso de qualquer tipo de equipamento (calculadora, telefone celular, etc). 

A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorrida uma hora do início da prova. A não

Ao término da Prova, chame o fiscal de sala para devolver o caderno de questões e o Cartão

Data 

Divulgação do Gabarito da Prova Objetiva 08/03/2010 Internet: 

Interposição de Recursos contra os Gabaritos da Prova 
09/03/2010 Na sede da GRE ou na sede da Funadepi.

Divulgação dos Gabaritos Definitivos 12/03/2010 Internet: 

Divulgação do Resultado da Prova Objetiva 16/03/2010 
Internet: 
 

Fundação de Apoio a Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do Piauí

 

PROFESSOR - ARTE 

0 questões objetivas e de múltipla escolha, 

Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa. Essa resposta deve ser marcada no 

não poderá ser substituído, portanto, 

Marque as respostas primeiro a lápis e depois cubra com caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 

Marque apenas UMA letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão. 

ilidade, mas controle o seu tempo. Esse 

para efetuar as correções na Ata de 

Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será 

A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorrida uma hora do início da prova. A não-observância dessa exigência 

Cartão-Resposta. 

Local 

Internet: www.funadepi.org.br  

GRE ou na sede da Funadepi. 

Internet: www.funadepi.org.br 

Internet: www.funadepi.org.br 
www.seduc.pi.gov.br 

Fundação de Apoio a Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do Piauí 
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Legislação 
 

 

1. A característica principal da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional LDB (Lei nº 9.394/96), em relação à 
organização escolar, é o seu caráter: 

 
a) Conservador. 
b) Seletivo. 
c) Classificador. 
d) Flexível. 
e) Diretivo. 

 
2. O ensino fundamental obrigatório, com duração mínima de 9 

(nove) anos,  gratuito na escola pública, a partir dos 6 (seis) 
anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão 
e, segundo a Lei 9.394/96, a escola deve promover: 

 
I - O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo 

como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita 
e do cálculo. 

II - A compreensão do ambiente natural e social, do sistema 
político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se 
fundamenta a sociedade. 

III - O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, 
tendo em vista a aquisição de conhecimentos e 
habilidades e a formação de atitudes e valores. 

IV - O fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de 
solidariedade humana e de tolerância recíproca, em que 
se assenta a vida social. 

V - A preparação básica para o trabalho e a cidadania, de 
modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade às 
condições de ocupação. 

 
Assinale a alternativa correta: 
 

a) Somente I e II são corretas. 
b) Somente I e III são corretas. 
c) Somente I, II, III e IV são corretas. 
d) Somente I, II, III e V são corretas. 
e) Somente II, III, IV e V são corretas. 

 
3. Segundo a LDB 9.394/96, a educação abrange: 
 

I - Os processos formativos que se desenvolvem na vida 
familiar. 

II - Os processos formativos que se desenvolvem na 
convivência humana e no trabalho. 

III - Os processos formativos que se desenvolvem nas 
instituições de ensino e de pesquisa. 

IV - Os processos formativos que se desenvolvem nos 
movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 
manifestações culturais. 

 
   Está(ão) correta(s) a(s)afirmativas: 
 

a) III, apenas. 
b) II e IV, apenas. 
c) I, II, e III. 
d) II, III e IV. 
e) I, II, III e IV. 

 

4. Para atingir suas finalidades, as instituições de ensino 
determinam papéis e responsabilidades, cabendo ao 
professor, segundo a Lei nº 9.394/96: 
 

I - Colaborar com as atividades de articulação da escola com 
as famílias e a comunidade. 

II - Zelar pela aprendizagem dos alunos. 
III - Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de 

menor rendimento. 
IV - Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula 

estabelecidas. 

V - Participar da elaboração da proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino. 

VI - Informar os pais sobre a freqüência e o rendimento dos 
alunos, bem como sobre a execução de sua proposta 
pedagógica. 

 

Estão corretas apenas as afirmativas: 
 

a) I, II, III e V. 
b) I e III. 
c) I e II. 
d) I, II, III e IV. 
e) II, III, V e VI. 

 
5. De acordo com o art. 23º da LDB, o currículo na educação 

básica poderá organizar-se em: 
 

I - Série anuais e períodos semestrais; 
II - Ciclos e alternância regular de períodos de estudos; 

III - Grupos não- seriados, com base na idade, na competência 
e em outros critérios. 

IV - Forma diversa de organização, sempre que o interesse do 
processo de aprendizagem assim o recomendar. 

V - Ciclos de formação, com base nas aquisições 
exclusivamente cognitivas. 

 
    Estão corretas as alternativas: 
  

a) I, II e III, apenas; 
b) I, II, III e IV, apenas; 
c) I, II, IV, e V, apenas; 
d) I, III, IV, e V, apenas 
e) I, II, III, IV e V. 

 
6. Segundo a LDB, no seu artigo 62, o professor, para atuar na 

educação básica, deverá: 
 

a) Já ter completado o ensino fundamental. 
b) Ter, no máximo, o nível médio na modalidade Normal. 
c) Possuir competência pedagógica confirmada por 

comissão especial. 
d) Ter completado o ensino médio, na modalidade 

profissionalizante. 
e) Ter formação de nível superior, em curso de licenciatura, 

de graduação plena sendo admitida, para aqueles que 
atuam nas séries iniciais do ensino fundamental, como 
formação mínima, a oferecida em nível médio, na 
modalidade normal. 
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7. Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) propõem uma 
mudança de enfoque em relação aos conteúdos curriculares: 
em vez de um ensino em que o conteúdo é visto como fim em 
si mesmo, o que se propõe é um ensino em que o conteúdo é 
visto como: 

 

a) Conhecimentos e valores sociais acumulados pelas 

gerações adultas repassadas ao aluno como verdade; 

b) Informações, princípios científicos, leis, etc., 

estabelecidos e ordenados numa seqüência lógica e 

psicológica; 

c) Temas geradores extraídos apenas da problematização 

da prática de vida dos alunos; 

d) Meio para que os alunos desenvolvam as capacidades 

que lhe permitam produzir e usufruir dos bens culturais, 

sociais e econômicos; 

e) Informações colocadas à disposição do aluno para ele 

usar, se assim o quiser. 

 
8. Os Parâmetros Curriculares Nacionais adotam a proposta de 

estruturação por ciclos, cujo princípio norteador é a 
flexibilidade da seriação. Desse modo, a organização da 
escolaridade, em ciclos, possibilita que o currículo seja 
trabalhado ao longo de um período de tempo maior. Essa 
proposta reconhece as seguintes oportunidades de 
escolarização, exceto: 

 
a) Respeito aos diferentes ritmos de aprendizagem que os 

alunos apresentam. 

b) Distribuição dos conteúdos de forma mais adequada à 

aprendizagem; 

c) Freqüentes rupturas e excessiva fragmentação do 

percurso escolar; 

d) Realização de adaptações sucessivas da ação pedagógica 

às diferentes necessidades dos alunos; 

e) Incorporação da diversidade dos desempenhos dos 

alunos na relação com objetos de conhecimento 

diferente. 

 
9. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente –ECA, Lei nº 

8.069/90, é dever da família, da comunidade, da sociedade  

em geral e do poder público assegurar, com absoluta 

prioridade, a efetivação dos direitos das crianças e dos 

adolescentes. A garantia de prioridade compreende, exceto: 

 
a) Primazia de receber proteção e socorro em algumas 

circunstâncias; 

b) Precedência de atendimento nos serviços públicos; 

c) Preferência na formulação e na execução das políticas 

sociais públicas. 

d) Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas 

relacionadas com a proteção à infância e a juventude; 

e) Precedência de atendimento nos serviços de relevância 

pública. 

 

10. Pedro passou a chegar à escola, sucessivas vezes, com marcas 
de violência doméstica, o que comprometeu 
significativamente sua vida e sua aprendizagem. Diante desse 
quadro, seus professores consultaram o Estatuto da Criança e 
do Adolescente, constatando no seu art. n.º 56, que o 
procedimento indicado é que os (as): 

 
a) Responsáveis sejam chamados e advertidos pela direção 

da escola; 
b) Dirigentes da escola comuniquem o ocorrido ao Conselho 

Tutelar; 
c) Professores visitem a residência da criança para verificar 

suas condições de vida; 
d) Orientadores educacionais encaminhem a família e a 

criança para acompanhamento psicológico; 
e) Autoridades educacionais notifiquem o caso à delegacia 

policial. 
 

 

Conhecimentos Específicos 
 

 

 

11. Um dos principais meios de que se vale o artista para dar 
variedade, ênfase e unidade ao seu trabalho, quer para criar 
efeitos de volume e espaço, quer para exprimir idéias e 
emoções: 

 
a) A linha. 
b) A luz. 
c) A cor. 
d) A sombra. 
e) O ponto. 

 
12. O círculo cromático se divide em cores quentes e cores frias. 

Considerando-se que o centro do círculo é branco e o seu 
contorno é preto, podemos conseguir uma escala cromática 
combinando esses dois tipos de cores. Conclui-se, portanto 
que, os principais modos de combinar harmonicamente as 
cores são: 
 
a) Monocromia – isocromia – contrastes – policromia. 
b) Nuanças – matizes – cromatismo – isocromia. 
c) Aquarela – têmpera – contraste – sombra. 
d) Policromia – aquarela – monocromia – contraste. 
e) Contrastes – sombras – monocromia – tonalidade. 

 
13. Nas atividades de expressão artística, compositor é todo 

aquele que compõe, organizando de maneira adequada um 
conjunto de elementos. O compositor recebe um nome 
específico, dependendo dos elementos que ele compõe ou 
trabalha. Aos compositores que trabalham com a linha, a 
forma e a cor, denominamos: 
 
a) Artista – músico – escritor – literato. 

b) Desenhista – pintor – arquiteto – escultor. 

c) Coreógrafo – pintor – poeta – músico. 

d) Pintor – escritor – coreógrafo – engenheiro. 

e) Escultor – escritor – poeta – escultor. 
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14. Cores primárias são as cores puras que não podem ser obtidas 
por meio de misturas. As cores primárias são: 
 
a) Verde – azul – branco. 
b) Verde – vermelho – preto. 
c) Vermelho – azul – amarelo. 
d) Verde – vermelho – azul. 
e) Vermelho – laranja – branco. 

 
15. Observando os elementos geométricos que compõem a 

Bandeira do Brasil, é correto afirmar que nela aparecem: 
 
a) Um hexágono – um trapézio – um cone. 
b) Um retângulo – um losango – um círculo. 
c) Um quadrado – um losango – um triângulo. 
d) Um losango – um cone – um triângulo. 
e) Um hexágono – um triângulo – um trapézio. 

  
16. Manifestação cultural e artística de um povo. Conjunto de 

tradições, costumes, maneira de sentir, pensar e agir de um 
povo: 
 
a) Linguagem. 
b) Superstições. 
c) Crendices. 
d) Folclore. 
e) Religião. 

 
17. Aquele que se realiza expressando-se por meio da criação, da 

imaginação e da sensibilidade: 
 
a) Autodidata. 
b) Cientista. 
c) Sensitivo. 
d) Amador. 
e) Artista. 

 
18. Na linguagem artística o termo empregado para designar o 

caráter total ou estrutural de uma composição, o aspecto 
externo dos objetos reais, imaginários ou representados, 
chama-se: 
 
a) Forma. 

b) Modelo. 

c) Composição. 

d) Simetria. 

e) Perspectiva. 

 
19. A dança é uma das formas de expressão mais antiga, nasceu e 

teve seu desenvolvimento à medida que o homem sentiu 
necessidade de se comunicar. As danças que invocam o 
sentido de coletividade de um povo são denominadas: 
 
a) Danças Sociais ou de salão. 

b) Danças folclóricas. 

c) Danças étnicas. 

d) Danças artísticas e teatrais. 

e) Danças dramáticas. 

 

20. Arte de combinar os sons, simultâneo e sucessivamente, com 

ordem, equilíbrio e proporção dentro do tempo: 

 

a) Ritmo. 

b) Música. 

c) Poesia. 

d) Harmonia. 

e) Contraponto. 

 

21. Arte que se estendeu por todo o século XVII e pelas primeiras 

décadas do século XVIII, cuja difusão abrangeu quase toda 

Europa e a América Latina em que predominavam o exagero 

dos adornos, enfeites exuberantes, teatralidade e 

dramaticidade das figuras: 

 

a) Renascimento 

b) Rococó 

c) Barroco 

d) Gótico 

e) Greco-Romana 

 

22. Artista renascentista famoso pintor do teto da Capela Sixtina 

e escultor da La Pietá: 

 

a) Miguel Ângelo. 

b) Leonardo da Vince. 

c) Sandro Boticelli. 

d) Rafael Sânzio. 

e) Pietro della Francesca. 

 
23. “Você me deixa tonto zonzo/ Quase como louco de 

encantamento/ Eu desanoiteço no seu todo de mulher/ No 

verde de seus olhos de menina”, esses versos iniciais de uma 

música piauiense bastante conhecida e considerada Hino 

Extra-oficial da cidade. Assinale o nome dessa música e seu(s) 

compositor (es): 

 

a) Serenata à Teresina – Aurélio Melo. 

b) Minha Cidade – Glauco Luz. 

c) Cidade Verde – Lázaro do Piauí. 

d) O mar de Teresina – Gilvan Santos. 

e) Teresina – José Rodrigues E Aurélio Melo. 

 

24. O artesanato piauiense é bastante rico e variado, 

principalmente no que se refere à Arte Santeira. Dentre os 

artesãos piauienses, destacamos: 

 

a) Mestre Valentim.  

b) Mestre Dezinho. 

c) Mestre Ambrósio. 

d) Mestre Vitalino. 

e) Mestre Zózimo. 
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25. Desde a antiguidade, o homem expressa-se artisticamente. A 
figura humana era representada de forma esquematizada, 
enquanto os animais eram reproduzidos com grande realismo 
nas paredes das cavernas (Lascaux – França ou Altamira – 
Espanha), onde existem admiráveis exemplares com 
predominância das cores preta e vermelha. No Brasil, as 
pinturas rupestres mais antigas foram encontradas: 
 
a) No Parque Nacional da Serra da Capivara, em São 

Raimundo Nonato (PI). 
b) Na Serra da Canastra (MG). 
c) Na Chapada Diamantina (BA). 
d) No Parque Nacional Chapada dos Veadeiros (GO). 
e) No Parque Nacional Caverna do Peruaçu (MG). 

 
26. Nas Artes Cênicas, ao resultado de um processo voluntário e 

premeditado de criação, em que a espontaneidade e o 
intuitivo também exercem papel importante, denominamos: 
 
a) Inventividade. 
b) Foco de atenção. 
c) Improvisação. 
d) Gestualidade. 
e) Texto teatral. 

 
27. Na Idade Moderna, a partir do Século XII, na Europa, há uma 

volta aos padrões da Arte Greco-Romana. A influência 
religiosa vai se transformando e a figura humana retorna suas 
dimensões ideais. Este movimento ficou conhecido como: 
 
a) Classicismo. 
b) Romantismo. 
c) Modernista. 
d) Renascimento. 
e) Gótico tardio. 

 
28. Movimento que ocorreu em São Paulo no ano de 1922, no 

Teatro Municipal, que teve como objetivo principal renovar o 

ambiente artístico e cultural da cidade com a “perfeita 

demonstração do que há em nosso meio em escultura, 

arquitetura, pintura, música e literatura sob o ponto de vista 

rigorosamente atual”: 

 

a) Movimento Vanguardista. 

b) Semana de Arte Moderna. 

c) Movimento Antropofágico. 

d) Semana de Renovação. 

e) Semana da Atualidade. 

 

29. Com relação aos compositores: Luiz Gonzaga, Pixinguinha, Ari 

Barroso, João Gilberto e Rita Lee. Identifique o gênero musical 

pelo qual esses artistas são conhecidos: 

 

a) Choro – Bossa Nova – Baião – Rock Brasileiro – Samba. 

b) Choro – Samba – Baião – Rock – Bossa Nova. 

c) Samba – Baião – Rock – Choro – Bossa Nova. 

d) Baião – Samba – Choro – Bossa Nova – Rock Brasileiro. 

e) Baião – Choro – Samba – Bossa Nova – Rock Brasileiro. 

30. Assinale a alternativa cujos termos preenchem as lacunas do 
enunciado abaixo: 
 
“Considera-se o _____________ um instrumentista que usa 
como  __________ o próprio ____________”. 

 
a) Corpo – instrumento – ator. 
b) Ator – corpo – instrumento. 
c) Corpo – ator – instrumento. 
d) Instrumento – ator – corpo. 
e) Ator – instrumento – corpo. 

 


