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PROFESSOR - ARTE
LEIA  ATENTAMENTE  AS  INSTRUÇÕES  ABAIXO.

01 - Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) este caderno, com o tema da REDAÇÃO (com valor de 10,0 pontos) e o enunciado das 50 (cinquenta) questões objetivas, 
sem repetição ou falha, com a seguinte distribuição:

Questões Objetivas  No das Questões Valor por questão Total
Didática Geral e Legislação Educacional 1 a 15 1,00 ponto 15,00 pontos
Conhecimentos Específicos 16 a 50 1,00 ponto 35,00 pontos

Total: 50,00 pontos

b) 1 folha para o desenvolvimento da REDAÇÃO grampeada ao CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas das questões 
objetivas formuladas nas provas.  

02 - Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no
CARTÃO-RESPOSTA. Caso contrário, notifique o fato IMEDIATAMENTE ao fiscal.

03 - Após a conferência, o candidato deverá assinar, no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, com caneta esferográfica 
transparente de tinta na cor preta.

04 - A REDAÇÃO deverá ser feita com caneta esferográfica transparente de tinta na cor preta.

05 - No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo a letra e 
preenchendo todo o espaço compreendido pelos círculos, com caneta esferográfica transparente de tinta na cor preta, 
de forma contínua e densa. A LEITORA ÓTICA é sensível a marcas escuras; portanto, preencha os campos de marcação 
completamente, sem deixar claros.

Exemplo:  

06 - Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não o DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR. O CARTÃO-
-RESPOSTA SOMENTE poderá ser substituído se, no ato da entrega ao candidato, já estiver danificado em suas margens 
superior e/ou inferior - BARRA DE RECONHECIMENTO PARA LEITURA ÓTICA.

07  - Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); só 
uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar UMA RESPOSTA: a marcação em mais de uma 
alternativa anula a questão, MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA.

08 - As questões objetivas são identificadas pelo número que se situa acima de seu enunciado. 

09 - SERÁ ELIMINADO do Concurso Público o candidato que:
a) se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rádios gravadores,

headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie;
b) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o CADERNO DE QUESTÕES e/ou o CARTÃO-RES-

POSTA grampeado à folha para o desenvolvimento da REDAÇÃO;
c) se recusar a entregar o CADERNO DE QUESTÕES e/ou o CARTÃO-RESPOSTA e/ou a folha para o desenvolvimento da 

REDAÇÃO, quando terminar o tempo estabelecido.
d) não assinar a LISTA DE PRESENÇA e/ou o CARTÃO-RESPOSTA.
Obs.: O candidato só poderá se ausentar do recinto das provas após 1 (uma) hora contada a partir do efetivo início das mesmas. 

Por motivos de segurança, o candidato NÃO PODERÁ LEVAR O CADERNO DE QUESTÕES e/ou o CARTÃO-RESPOS-
TA e/ou a folha para o desenvolvimento da REDAÇÃO, a qualquer momento. 

10 - Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no 
CADERNO DE QUESTÕES NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA.

11 - Quando terminar, entregue ao fiscal o CADERNO DE QUESTÕES E O CARTÃO-RESPOSTA grampeado à folha para o 
desenvolvimento da REDAÇÃO e ASSINE A LISTA DE PRESENÇA.

12 - O TEMPO DISPONÍVEL PARA ESTAS PROVAS DE QUESTÕES OBJETIVAS E DE REDAÇÃO É DE 4 (QUATRO) HORAS, 
incluído o tempo para a marcação do seu CARTÃO-RESPOSTA, findo o qual o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar 
o CADERNO DE QUESTÕES E O CARTÃO-RESPOSTA grampeado à folha para o desenvolvimento da REDAÇÃO.  

13 - As questões e os gabaritos das Provas Objetivas serão divulgados no primeiro dia útil após a realização das mesmas, no 
endereço eletrônico da FUNDAÇÃO CESGRANRIO (http://www.cesgranrio.org.br).
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R E D A Ç Ã O

Educadores contam como aprenderam com seus erros

  Professores têm a competência de verificar habilidades, testar a compreensão de conteúdos 
e ajudar cada estudante a reconhecer (e superar) os erros. Mas e quando o equívoco vem deles 
próprios? Fingir que nada ocorreu não é a melhor saída. Ao contrário: se ficar evidente que alguma 
atividade não deu certo em razão de uma falha pessoal, a autocrítica é fundamental para melhorar 
a atuação profissional. 
   O ideal é que essa reflexão seja vivenciada de forma madura, sem culpa ou rigor excessivos 
(afastando o risco de mergulhar no perfeccionismo, que paralisa a ação) e complacência extremada 
(resvalando na atitude de quem a todo instante diz “tudo bem, deixa para lá”). Medo ou vergonha 
são outros sentimentos que não cabem nessa hora. Afinal - não machuca repetir essa obviedade -, 
todo mundo erra, mesmo grandes autoridades em Educação, profissionais respeitados que ocupam 
cargos centrais no governo, pesquisadores de Universidades influentes, formadores de professores 
e autores de livros que inspiram algumas de nossas melhores aulas. 
  Alguns tropeços podem parecer familiares: falar demais e alongar a parte expositiva, 
despejar conteúdo sem levar em conta o ritmo dos jovens e seu universo cultural, desconsiderar 
as necessidades de alunos com deficiência e negar o próprio papel ao levar em conta somente os 
interesses das crianças. 
  A lista de falhas é diversa, mas a postura para avançar é a mesma: analisar o que falhou, 
por que e como isso ocorreu. Muitas vezes, basta o distanciamento temporal do deslize para 
percebê-lo. Em outras ocasiões, são as conversas com os colegas que nos trazem o alerta e, em 
muitos casos, o estudo e a leitura são importantes aliados para a reflexão. 
  Essa revisão de ideias, pensamentos e ações exige uma visão relativista do erro - isso 
significa ter em mente que o que não funciona em uma determinada classe, num determinado 
momento, pode muitas vezes dar certo em outro contexto. 

  PAGANOTTI, Ivan. Revista Nova Escola. São Paulo: Abril. n. 230, mar. 2010. 

  Tomando como ponto de partida as ideias apresentadas no texto, elabore um 
texto dissertativo-argumentativo, em que se DISCUTA A IMPORTÂNCIA DO PROCESSO 
DE AUTOAVALIAÇÃO DO PROFESSOR, COM BASE NA REFLEXÃO SOBRE SUA PRÁTICA 
PEDAGÓGICA. Justifique sua posição com argumentos. 

No desenvolvimento do tema, o candidato deverá:
a)  demonstrar domínio da escrita padrão;
b)  manter a abordagem nos limites da proposta;
c)  redigir o texto no modo dissertativo-argumentativo. Não serão aceitos textos narrativos nem poemas;
d)  demonstrar capacidade de seleção, organização e relação de argumentos, fatos e opiniões para defender 

seu ponto de vista.

Apresentação da redação
a)  O texto deverá ter, no mínimo, 25 linhas e, no máximo 30 linhas, mantendo-se no limite de espaço para a 

Redação. 
b)  O texto definitivo deverá ser passado para a Folha de Resposta (o texto da Folha de Rascunho não será 

considerado), com caneta esferográfica transparente de tinta na cor preta e em letra legível.
c)  A Redação não deve ser identificada, por meio de assinatura ou qualquer outro sinal.
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DIDÁTICA GERAL
LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL

1
Ao exercer o cargo de diretora de uma escola da rede 
estadual de Educação, Helena planejou com sua equipe 
as atividades para o ano letivo, considerando que a edu-
cação tem por finalidade, conforme a Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional, Lei no 9.394, de 20 de de-
zembro de 1996,
(A) promover entre os educandos o fim das desigualda-

des sociais.
(B) possibilitar aos educandos o prolongamento de seus 

estudos até o ensino superior.
(C) preparar os educandos para o exercício da cidadania.
(D) habilitar os educandos à profissão ao final da educa-

ção básica.
(E) assegurar aos educandos o acesso aos benefícios do 

desenvolvimento social.

2
A legislação brasileira estabelece, como assinala a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei no 9.394, de 
20 de dezembro de 1996, em seu art. 35, que a educação 
no ensino médio tem como uma de suas finalidades
(A) promover a profissionalização desde a educação 

infantil.
(B) consolidar e aprofundar os conhecimentos adquiridos 

no ensino fundamental.
(C) habilitar para o ingresso no mercado de trabalho, vi-

sando ao desenvolvimento social.
(D) permitir o acesso às novas tecnologias de comunica-

ção e informação.
(E) possibilitar formação profissional de acordo com as 

demandas econômicas da região.

3
Apesar de todas as mudanças que ocorrem nas socieda-
des contemporâneas, escola e família são duas institui-
ções que continuam sendo apontadas pelos especialistas 
da área da educação como fundamentais para o sucesso 
dos processos educacionais porque
(A) a interação mais intensa entre pais e professores 

pode contribuir para superação de dificuldades na es-
colarização de crianças e adolescentes.

(B) a mesma compreensão sobre educação pela família e 
pela escola assegura que os alunos desenvolvam as 
competências necessárias à sua escolarização.

(C) a presença cotidiana de pais ou responsáveis nas 
escolas reduz possíveis diferenças de capital cultural 
entre alunos e professores.

(D) os comportamentos socializados no espaço escolar 
são os mesmos que aqueles valorizados pela família.

(E) os valores e comportamentos socializados no espaço 
familiar são reafirmados pela escola durante a escola-
rização das crianças e dos adolescentes.

4
A frequência às aulas no ensino regular é obrigatória, se-
gundo o estabelecido na Lei de Diretrizes e Bases da Edu-
cação Nacional, promulgada em 20 de dezembro de 1996.
Assim, para obter a aprovação em qualquer nível de ensi-
no da educação básica, o aluno deve frequentar o percen-
tual mínimo de horas letivas oferecidas igual a
(A) 80%
(B) 70%
(C) 75%
(D) 85%
(E) 90%

5
A ampliação do Ensino Fundamental para nove anos, 
conforme a Resolução no 07, de 14 de dezembro de 2010, 
do Conselho Nacional de Educação / Câmara de Educa-
ção Básica, que fixou Diretrizes Curriculares para o ensi-
no fundamental de nove anos, teve como objetivo, dentre 
outros, favorecer a permanência de todos os alunos, em 
especial os que se encontram em situações sociais des-
vantajosas, que nem sempre poderiam cursar as chama-
das “classes de alfabetização”. 
Tendo em vista essa Resolução, o conteúdo do primeiro 
ano do Ensino Fundamental deve
(A) assegurar, como os dois anos subsequentes, a alfa-

betização e o letramento do aluno nele matriculado. 
(B) apresentar conteúdo idêntico ao trabalhado pelo alu-

no em seu último ano da Educação Infantil. 
(C) apresentar conteúdo idêntico ao da primeira série 

(ano) do antigo Ensino Fundamental de oito anos. 
(D) voltar-se exclusivamente para o processo de alfabeti-

zação do aluno que nele está matriculado.
(E) voltar-se exclusivamente para os processos de alfa-

betização e iniciação à matemática do aluno nele ma-
triculado. 

6
Entender as causas do sucesso ou do fracasso dos alu-
nos tem sido uma preocupação recorrente de professores 
e educadores em geral. As características culturais dos 
alunos vêm a ser um fator geralmente apontado como de-
terminante para a aprendizagem de crianças, adolescen-
tes ou jovens.
Considerando as teorias educacionais contemporâneas, 
qual, dentre as afirmativas abaixo relacionadas, NÃO 
justifica essa situação?
(A) As perspectivas de sucesso na vida escolar tendem a 

acompanhar as variações quanto à posse de capital 
cultural por parte dos alunos. 

(B) As possibilidades de sucesso escolar são maiores 
para alunos que possuem capital cultural idêntico ou 
similar ao de seus professores. 

(C) Os alunos das classes populares, devido às suas ca-
racterísticas culturais, enfrentam maiores discrimina-
ções dificultando alcançar o sucesso escolar. 

(D) Os alunos de segmentos sociais em situação de des-
vantagem e possuidores de menor capital cultural es-
tão fadados ao fracasso na escola. 

(E) Os alunos que sofrem atos de discriminação na esco-
la em função de suas características culturais tendem 
a se evadir com maior frequência. 
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9
Avaliações diagnósticas têm sido amplamente emprega-
das para a análise da qualidade do ensino oferecido em 
redes públicas. 
No caso da Prova Brasil, o segmento no qual ela é aplica-
da, constitui-se dos alunos
(A) do 2o ano (1a série) e do 5o ano (4a série) do ensino 

fundamental
(B) do 2o ano (1a série) e do 9o ano (8a série) do ensino 

fundamental
(C) do 4o ano (3a série) e do 8o ano (7a série) do ensino 

fundamental
(D) do 5o ano (4a série) e do 8o ano (7a série) do ensino 

fundamental
(E) do 5o ano (4a série) e do 9o ano (8a série) do ensino 

fundamental

10
Estabelecido pela atual legislação brasileira, o Projeto 
Político-Pedagógico deve contemplar a questão da quali-
dade de ensino, em todas as suas dimensões, ordenando 
institucionalmente o trabalho escolar em suas especifici-
dades, níveis e modalidades.
Nesse sentido, o Projeto Político-Pedagógico
(A) compõe-se, exclusivamente, dos planos de ensino 

das disciplinas e do planejamento anual das ativida-
des a serem desenvolvidas na escola. 

(B) constitui a proposta de trabalho da escola, cuja ela-
boração compete, exclusivamente, ao Coordenador 
Pedagógico e ao Diretor.

(C) define anualmente os níveis e as modalidades de en-
sino a serem oferecidos pela escola e a abrangência 
da clientela escolar. 

(D) exige em sua construção a participação de todos os 
agentes do processo educativo: professores, funcio-
nários, pais e alunos. 

(E) estabelece as formas como, autonomamente, a esco-
la e seus professores se manifestarão frente a deci-
sões governamentais.

11
Embora as práticas de avaliação acompanhem a história 
da educação escolar, contemporaneamente tem crescido 
a preocupação em fazer dessa um componente importan-
te do processo de ensino e aprendizagem. 
Considerando-se a realidade das escolas brasileiras, uma 
das funções que a avaliação deve ter é ser um instrumen-
to para
(A) a escola apreender o grau de importância que os alu-

nos atribuem às disciplinas escolares.
(B) a coordenação delinear os diferentes tipos de provas 

a serem aplicadas.
(C) os professores controlarem a ação das famílias na 

aprendizagem dos alunos.
(D) os professores reconhecerem o progresso e as dificul-

dades dos alunos na compreensão dos conhecimen-
tos ensinados.

(E) os diretores verificarem o entendimento dos professo-
res sobre a proposta pedagógica da escola.

7
Acompanhando as transformações ocorridas no cenário 
mundial, o Estado brasileiro, desde os anos de 1990, tem 
tomado medidas de ordem legal objetivando a atualização 
das políticas educacionais a fim de possibilitar mudanças 
na realidade do ensino nacional.
Dentre essas medidas, tem-se o estabelecimento de Di-
retrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação 
Básica, que têm como um dos seus objetivos
(A) estimular a reflexão crítica dos participantes dos pro-

cessos de formulação, execução e avaliação do projeto 
político-pedagógico das escolas de educação básica.

(B) superar a necessidade de construção de competências 
e habilidades próprias à formação humana e cidadã 
dos estudantes das escolas de educação básica.

(C) proporcionar aos alunos de escolas da educação bá-
sica a qualificação para o trabalho e para o exercício 
da cidadania por meio do currículo nacional único. 

(D) incentivar a participação de voluntários nas atividades 
docentes das escolas de educação básica, sem exi-
gências de formação e especialização acadêmicas.

(E) promover o desenvolvimento cognitivo e, quando pos-
sível, o psíquico e o social dos alunos de escolas de 
educação básica, considerando a realidade escolar.

8
A categoria de juventude foi construída ao longo da era 
moderna e está diretamente relacionada à educação nas 
sociedades contemporâneas. Embora não haja uma con-
ceituação universalmente reconhecida sobre o que é ju-
ventude, algumas características gerais são aceitas por 
especialistas de diferentes áreas de conhecimento, e as 
políticas educacionais promovidas durante o século XX 
buscaram contemplá-las. 
Nesse sentido, tem-se que 
(A) persistem os efeitos decorrentes da origem social, im-

possibilitando uma total homogeneidade cultural dos 
jovens, o que legitima ações educacionais voltadas 
para jovens em desvantagem social.

(B) há uma homogeneidade cultural na juventude que é 
resultado do fluxo das comunicações em um mundo 
globalizado, o que justifica a utilização das novas tec-
nologias de informação nas escolas. 

(C) romper com as tradições culturais e políticas é um 
aspecto característico da juventude nas sociedades 
modernas, o que levou o tradicionalismo pedagógico 
a apregoar o disciplinamento dos jovens.

(D) compartilhar hábitos de consumo e de estilo de vida 
similares é característica da juventude nas socieda-
des modernas, o que justifica criar propostas pedagó-
gicas com base no comportamento dos jovens. 

(E) criticar a xenofobia, o machismo e o racismo são ca-
racterísticas políticas da juventude nas sociedades 
modernas, o que é um sinal do sucesso de propostas 
pedagógicas progressistas e democráticas.
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12
A produção e a definição de conteúdos curriculares esco-
lares estão relacionadas a vários fatores, dentre os quais 
se destacam, por sua importância, as características cul-
turais da sociedade em que esses conteúdos se consti-
tuem e a cultura da escola onde eles são trabalhados.
Considerando-se esses dois fatores,
(A) a compreensão do processo de construção dos con-

teúdos curriculares pelos professores não produz efei-
tos sobre a aprendizagem dos alunos. 

(B) o fato de os conteúdos curriculares estarem relaciona-
dos aos saberes científicos impede que professores 
legitimem preconceitos em sala de aula. 

(C) as formas como os professores se apropriam dos con-
teúdos curriculares não têm implicações sobre suas 
relações com seus alunos em sala de aula. 

(D) os modos como os conteúdos curriculares são traba-
lhados em sala de aula pelos professores não produ-
zem efeitos no desempenho dos alunos.

(E) os professores devem fazer adequações nos conteú-
dos curriculares, conforme as características sociais 
de seus alunos e a cultura da escola.

13
A abordagem de temas abrangentes e contemporâneos 
tem sido uma preocupação dos educadores e objeto de 
normatização legal no Brasil, em especial quanto às pos-
sibilidades do desenvolvimento dos conteúdos programá-
ticos da base nacional comum do Ensino Fundamental. 
Tais conteúdos devem ser permeados por temas que
(A) facilitem o apoio econômico dos educandos às suas 

famílias durante seu percurso escolar.
(B) promovam a circulação de valores éticos pertinentes a 

credos religiosos em particular.
(C) afetem a vida humana em escala global, regional e 

local, bem como na esfera individual.
(D) contribuam para que os educandos concluam, em me-

nor tempo, os seus percursos escolares.
(E) permitam aos educandos ingressar, de forma imediata 

e com sucesso, no mercado de trabalho.

14
Uma das grandes preocupações da educação no sé-
culo XXI é contribuir para a redução de toda forma de ex-
clusão social.
Nesse sentido, cabe aos profissionais da educação e à 
escola
(A) promover ações que tornem a escola um espaço de 

afirmação de valores individualistas e da elevação da 
autoestima dos educandos.

(B) empreender práticas institucionais que levem à refle-
xão sobre discriminações com base em gênero, etnia, 
crença e classe social. 

(C) incentivar os educandos, no âmbito do espaço esco-
lar, a ingressar em organizações e associações a que 
estejam vinculados. 

(D) possibilitar que os espaços da escola sejam utilizados 
pela comunidade local para realização de jogos e fes-
tividades.

(E) organizar com os pais dos educandos atividades que 
tenham por objetivo a crítica de comportamentos con-
siderados incomuns.

15
A avaliação tem sido um tema constante nos debates 
sobre educação, em especial sobre sucesso e fracasso 
escolar. Nesse sentido, as mudanças na legislação brasi-
leira sobre educação vêm refletindo esses debates, como 
demonstra a determinação sobre avaliação estabelecida 
na Lei de Diretrizes e Bases, Lei Federal no 9.394, de 20 
de dezembro de 1996.
Essa Lei preconiza ter a avaliação do rendimento escolar
(A) caráter classificatório, objetivando apontar os alunos 

que estejam mais propensos ao fracasso escolar. 
(B) propriedade formativa, possibilitando que os alunos 

se apropriem dos valores normativos implícitos à 
avaliação.

(C) foco nas necessidades econômicas e sociais dos 
alunos, visando à sua futura inserção no mundo do 
trabalho.

(D) prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quan-
titativos, visando à percepção contínua do desempe-
nho dos alunos. 

(E) prioridade no domínio momentâneo dos conteúdos 
programáticos, evitando que os alunos tenham de-
sempenho insatisfatório.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16
O ensino do teatro nas escolas  possibilita a aprendiza-
gem afetiva, cognitiva e psicomotora através do processo 
de transferências entre o “eu” e o “outro”.
Essa relação processo de transferência é favorecida 
quando trabalham os alunos através do 
(A) texto 
(B) espetáculo
(C) espaço
(D) tempo
(E) jogo dramático

17
A arte primitiva foi também chamada de Arte Naif, no início 
do século XX, quando valorizada pelos artistas eruditos 
que a acolheram como manifestação de valor próprio.
Heitor dos Prazeres é um dos representantes mais conhe-
cidos desse tipo de arte que se caracteriza  
(A) por uma pintura de intenso colorido, uso de princípios 

artesanais de composição, temas que se referem  à  
cultura popular.

(B) por representar em suas pinturas as sensações pro-
vocadas pela luz solar.

(C) pelo emprego da perspectiva, misturas das cores e 
zonas de claro e escuro.

(D) pela distorção das figuras humanas e o uso de pince-
ladas fortes na tela.

(E) pela despreocupação com o realismo tanto nas formas 
como nas cores.
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18
Para se obter a guarda de um bem de interesse públi-
co, com a finalidade de protegê-lo contra depredação 
e mau uso, o Instituto do Patrimônio Histórico solicita o 
processo de             
(A) doação 
(B) leilão 
(C) reconstrução 
(D) tombamento 
(E) transferência 

19
Os índios, os portugueses e os africanos contribuíram 
para as manifestações que envolvem a música e a dança 
no Brasil. 
A quadrilha, parte das comemorações das festas juninas, 
tem origem numa dança europeia denominada
(A) minueto
(B) valsa
(C) lundu
(D) maxixe
(E) salsa    

20
Os pintores impressionistas procuraram, a partir da obser-
vação direta do efeito da luz solar sobre os objetos,
(A)  imitar precisamente as percepções visuais sem altera-

ção da cena.
(B)  utilizar a técnica que permite obter imagens perma-

nentes sobre superfícies.
(C)  registrar em suas telas as alterações que a luz provoca 

nas cores da natureza. 
(D)  combinar cor e forma numa representação mágica da 

realidade.
(E)  reproduzir formas reais valorizando cores, sentimen-

tos e emoções.

21
O Carnaval, festa popular introduzida no Brasil pelos por-
tugueses com o nome de Entrudo, passou a coexistir com 
o carnaval moderno, inspirado no modelo europeu e nos 
desfiles de carros alegóricos, iniciados em 1854, no Rio 
de Janeiro.
A primeira música composta para carnaval, intitulada “Ó 
ABRE ALAS”, de Chiquinha Gonzaga, pertence a um gê-
nero de música popular, que predominou entre as déca-
das de 1920 e 1960, com melodias simples e letras de 
duplo sentido denominado   
(A) samba
(B) frevo
(C) marchinha
(D) bossa nova
(E) choro

22
Os pintores e escultores da 2a metade do século XX tra-
balharam com técnicas e materiais muito diversificados. 
Frans Krajcberg, polonês naturalizado brasileiro, é uma 
presença ímpar na arte contemporânea brasileira por seu 
profundo interesse em
(A) recriar artisticamente elementos da natureza. 
(B) pintar natureza morta
(C) inovar na composição de cores e formas.
(D) trabalhar com figuras geométricas. 
(E) combinar formas e cores criando efeitos visuais.  

23

Disponível em: <http://www.mac.usp.br/mac/templates/proje-
tos/seculoxx/modulo2/modernismo/artistas/tarsila/obras.htm>. 
Acesso em: 25 out. 2011.

Em 1923, Tarsila do Amaral cria um monumento à raça 
negra com a obra A negra, que é uma inovação na pintura 
brasileira.
Nesse quadro, carregado de simbolismos, Tarsila retrata 
uma ama de leite cujo seio amamentou negros e bran-
cos, contribuindo para a formação e o sustento da raça 
brasileira. 
O impacto dessa pintura de Tarsila foi fundamental para 
a criação de outras duas obras de grande importância na 
história da Arte Moderna e Contemporânea Brasileira:
(A) Tropical e Pescadores
(B) Lavrador de Café e Raízes
(C) O Café e Mestiço
(D) Abaporu e Antropofagia
(E) Retirantes e Fumo
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28
Na segunda metade do século XX, nos grandes centros 
industrializados, surge um movimento artístico iniciado 
por Victor Vasarely. As obras são compostas a partir de 
figuras geométricas, em preto e branco ou coloridas, 
combinadas de modo a causar no observador, que se 
movimenta, sensações de modificações na obra. 
Esse movimento artístico denomina-se
(A) Pop Art   
(B) Op Art 
(C) Concretismo
(D) Abstracionismo
(E) Dadaísmo

29
Em 1937, Picasso pintou seu mais famoso mural, cujo 
tema foi o bombardeio da cidade de Guernica, ocorrido 
durante a guerra civil espanhola. 
A partir dos elementos de composição dessa obra, percebe-
se que Guernica é a expressão do movimento artístico 
denominado  
(A) impressionismo 
(B) renascentista
(C) cubismo
(D) gótico
(E) romântico

30
Arte Cibernética é o nome do movimento artístico nasci-
do em Londres, em 1968, numa exposição do Instituto de 
Arte Contemporânea. Designa as formas de arte que uti-
lizam  técnicas inovadoras, como a informática, o laser, o 
fax, as transmissões via satélite e o xerox. Muitas dessas 
manifestações realizam-se em colaboração com técnicos 
e engenheiros.
No Brasil, o movimento é representado por um dos pio-
neiros nessa linguagem e a maior referência em nosso 
país, o artista
(A) Abraham Palatnik  
(B) Cândido Portinari
(C) Eliseu Visconti
(D) Heitor dos Prazeres
(E) Almeida Júnior

31
A magia do cinema é construída também pelo som. As 
trilhas sonoras, o som ambiente, os efeitos sonoros e a 
fala dos personagens contribuem na formulação da men-
sagem, introduzindo o espectador em variados contextos 
e despertando diferentes sentimentos . 
Desse modo, o som na linguagem cinematográfica  
constitui
(A) o trabalho vocal do ator.
(B) o contexto no qual ocorre a ação.
(C) um recurso que facilita a ação.
(D) um dos elementos da narrativa.
(E) um aparato técnico.

24
O Rio de Janeiro, com a vinda da família real, passou por 
um notável processo de modernização, tornando-se o 
centro da atividade cultural e artística do reino.
Essa época ficou registrada por meio de pinturas e dese-
nhos, com destaque para os trabalhos de
(A) Matisse e Monet   
(B) Cézanne e Picasso
(C) Debret e Rugendas
(D) Degas e Volpi
(E) Gauguin e Van Gogh 

25
O desejo de criar um estilo novo de fazer arte com ideias e 
sentimentos próprios levou Mário e Oswald de Andrade a 
estimularem entre os jovens artistas brasileiros a discussão 
sobre a arte brasileira, provocando uma consciência 
criadora nacional. O ano de 1922  foi marcante para a arte 
brasileira. Exposições, manifestos, teatro, dança, várias 
manifestações artísticas são realizadas num movimento 
em defesa da valorização de uma arte genuinamente 
brasileira.
Esse grande encontro ficou conhecido como
(A) Grupo Santa Helena 
(B) Semana da Arte Moderna 
(C) Pop Art Brasileira 
(D) Missão Artística Francesa 
(E) Movimento Armorial

26
Alfredo Volpi nasceu na Itália e veio para o Brasil. Ainda 
muito jovem descobriu a pintura artística e a ela dedicou-se 
durante toda sua vida. Os primeiros quadros de Volpi, que 
registram paisagens interiores e figuras humanas, refle-
tiam ainda uma vontade de retratar a realidade.
A partir de 1950, pintou fachadas de casarios, mastros 
e bandeiras. Nesses quadros, o artista trabalhava valori-
zando 
(A) linhas e planos
(B) linhas e cores
(C) pontos e linhas
(D) planos e pontos 
(E) superfícies e planos

27
O teatro, como área do conhecimento, pressupõe uma 
educação política, de ação e reflexão, na luta contra todas 
as formas de opressão. 
Esse pressuposto está presente na metodologia do teatro 
do oprimido representado por
(A) Sergio Brito
(B) Oduvaldo Viana Filho
(C) Augusto Boal
(D) Antunes Filho
(E) Bia Lessa
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32

Disponível em: <http://pitacosperdidos.files.wordpress.com/2011/03/
andy-ward>. Acesso em: 25 out. 2011.

A Pop Art surge nos Estados Unidos, na década de 1960, 
e alcança repercussão internacional. Sua proposta era 
eliminar quaisquer barreiras entre a arte e o cotidiano das 
pessoas. 
Na imagem acima, o artista reproduz, em sequência, o ros-
to da atriz hollywoodiana Marilyn Monroe para expressar  
(A) a beleza da famosa atriz de cinema 
(B) a importância dos meios de comunicação
(C) a importância da mídia para o consumo  
(D) o ingresso da mulher no mercado de trabalho
(E) sua crítica ao cotidiano das grandes cidades norte-

-americanas

33
O mundo em que se vive é cercado por imagens, sendo 
afetado e influenciado pela mídia, numa sociedade que 
privilegia o consumo. O ensino das Artes Visuais precisa 
discutir amplamente esses novos significados, a intencio-
nalidade e a poética nos textos imagéticos. 
Sobre o estudo da visualidade no ensino das Artes Visuais, 
considera-se a(o)
(A) importância de perceber novos sentidos e significados 

para as práticas de sala de aula na perspectiva das 
estéticas contemporâneas. 

(B) prática acadêmica baseada em regras rígidas para a 
construção dos saberes artísticos.

(C) seleção da produção artística dos alunos, identifican-
do o talento individual.

(D) produção de atividades que desenvolvem a habilidade 
motora dos alunos. 

(E) padrão estético que deve ser ensinado nas escolas e 
reproduzido pelos alunos.

34
A arte teatral oportuniza para adolescentes e adultos o co-
nhecimento, a observação e o confronto entre diferentes 
culturas, em diferentes momentos históricos. Ao buscar 
soluções criativas e imaginativas na criação das cenas, os 
alunos aprimoram o conhecimento sobre eles mesmos e 
sobre as situações de vida do cotidiano. 
A base desse processo de investigação, próprio do teatro, 
relaciona-se com 
(A) um espaço de orientação para a representação 
(B) a potencialidade crítica do exercício com a linguagem
(C) a importância do ensino da dramaturgia nas escolas
(D) a construção de uma atitude crítica da realidade 
(E) os processos de imitação, simbolização e jogo de 

faz de conta 

35
O abstracionismo foi uma conquista de diversos movi-
mentos de ruptura artística iniciados pelo Impressionismo. 
Caracterizou-se pela pesquisa a respeito da linguagem 
artística, linhas, espaços e cores.
O formalismo, uma das tendências desenvolvidas com 
o abstracionismo, procurava criar formas de expressão 
planejadas, racionais como as composições geométricas 
apresentadas nas obras de  
(A) Almeida Júnior e Eugênio Sigaud
(B) Piet Mondrian e Alfredo Volpi
(C) Salvador Dali  e Ismael Nery
(D) Anita Malfati e Tarsila do Amaral
(E) Pablo Picasso e Candido Portinari

36
Formas sinuosas, flores, folhagens, desenho delicado fa-
cilmente reconhecido em objetos, móveis, esculturas, pin-
turas e edifícios. 
Esse estilo, que, se estendendo a todas as formas de arte, 
procurou promover a unidade de todo o fazer artístico do 
início do século XX é denominado estilo
(A) Art Nouveau
(B) Gótico
(C) Rococó
(D) Barroco
(E) Neoclássico

37
A escultura é a mais bela expressão da arte egípcia no 
Antigo Império.
As esculturas egípcias representam a(o)
(A) emoção do retratado, predominando as linhas curvas, 

os drapeados nas vestes e os tons dourados
(B) beleza e a dramaticidade do retratado
(C) fisionomia, os traços raciais e a condição social do re-

tratado
(D) ideal da beleza humana, apolínea
(E) movimento do corpo do retratado na rigidez da pedra
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38
A commedia dell’arte surgiu na Itália, no século XVI. A im-
provisação era utilizada pelos atores que cantavam, dan-
çavam, faziam acrobacias em praças, ruas ou palácios, 
brincando com a fantasia das pessoas, sem se preocu-
par com a continuidade dos fatos. Esse tipo de teatro tem 
sempre os mesmos personagens que, ao tratarem de as-
suntos amorosos, provocam muito riso com o desenrolar 
de histórias confusas e cheias de intrigas.
São personagens desse tipo de teatro o(s)
(A) comediantes
(B) artistas mambembes     
(C) palhaços
(D) saltimbancos 
(E) arlequim, a colombina e o pierrô

39
As transformações ocorridas na arte, com o aparecimen-
to de novos gêneros e formas artísticas, têm mudado a 
relação do público com a obra. Apresentações rápidas, 
surpresa e habilidade interpretativa fazem com que, num 
espaço informal, os observadores se tornem público de 
um espetáculo.
Esse novo gênero artístico é denominado 
(A) improvisação
(B) performance
(C) teatro oficina
(D) ação dramática
(E) teatro de rua

40
O expressionismo foi um movimento artístico do final do 
século XIX, que procurava expressar nas obras as emo-
ções e a subjetividade do artista, ou seja, seu mundo in-
terior. Desenvolvendo-se numa época de grande crise da 
sociedade europeia, em que as emoções eram muitas 
vezes de angústia e depressão, essa arte criou imagens 
fortes e contundentes.
Van Gogh e Munch são dois importantes nomes do ex-
pressionismo que, no Brasil, consagrou 
(A) Tomie Ohtake
(B) Lygia Clark
(C) Anita Malfati
(D) Abrahan Palatnik              
(E) Aldemir Martins

41
O Renascimento é centrado nos valores humanísticos 
e, dessa forma, os artistas da época buscavam em suas 
obras expressar a(o)
(A) espiritualidade e a beleza
(B) racionalidade e o conhecimento científico
(C) religiosidade e o misticismo
(D) dor e o bucolismo
(E) movimento veloz das máquinas e a estética

42
O artista espanhol Pablo Picasso é considerado um dos 
mais importantes artistas plásticos do século XX. Suas 
obras podem ser divididas em fases caracterizadas de 
acordo com as cores predominantes e que marcam a 
transição de uma fase para outra. A fase azul foi um perío-
do em que predominaram os  tons de azul e uma temática 
mais marcada pela angústia. Na fase rosa, predominaram 
tons de rosa, vermelho e suas obras ganham uma cono-
tação lírica, caracterizada pela presença de 
(A) acrobatas, dançarinos e arlequins
(B) formas geométricas
(C) natureza morta 
(D) natureza exuberante
(E) figuras marginalizadas

43
O ritmo de pulsação excitante e envolente da música é um 
dos elementos formadores de vários jovens que se distin-
guem pelas roupas que vestem, pelo comportamento que 
os identificam e pelos estilos musicais de sua preferência: 
rock, tecno, dance, reggae, pagode, rap, entre tantos ou-
tros. A Escola lida com esses jovens, sendo necessário 
desenvolver uma educação musical que considere o mun-
do contemporâneo e suas possibilidades culturais.
Nesse aspecto, a Escola precisa  
(A) avaliar e discutir os processos criativos pessoais e 

dos alunos.                                                                                                                      
(B) avaliar a interpretação musical dos alunos.
(C) ensinar diferentes formas de registro sonoro de produ-

ções musicais.
(D) desenvolver nos alunos uma progressiva habilidade 

rítmica e melódica.
(E) refletir, discutir e analisar aspectos das relações 

socioculturais que os jovens estabelecem com a 
música.  

44
O mar quando quebra na praia
É  bonito, é bonito.

CAYMMI, Dorival. O   mar.  Intérprete: Dorival   Caymmi. 
In: CAYMMI. Canções praieiras: Odeon, p. 1954. 
1 disco sonoro. Lado A, faixa 3.

A mesma paisagem que inspirou Dorival Caymmi inspirou 
outros dois artistas estrangeiros, que escolheram o Brasil 
como fonte de inspiração e lugar para morar.
O fotógrafo e o pintor que imortalizaram em imagens o 
que Caymmi cantou em verso e prosa, são, respectiva-
mente:
(A) Jorge Amado e Aldemir Martins
(B) Pierre Verger e Carybé
(C) Volpi e J. Borges
(D) Augusto Malta e Teruz
(E) Pancetti e Portinari
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45
Em um trabalho realizado com uma turma do 6o ano do 
Ensino Fundamental, foi pedido aos alunos que elaboras-
sem uma composição geometrizada, utilizando apenas  
um par de cores complementares.
Sendo assim, dentre os pares abaixo relacionados, o par 
de cores a ser utilizado será:
(A) laranja e roxo
(B) verde e vermelho
(C) amarelo e laranja
(D) azul e vermelho
(E) azul e verde

46
Utilizando diferentes folhas recolhidas em um jardim, os 
alunos do 7o ano do Ensino Fundamental foram convoca-
dos a experimentar a técnica de frottage, utilizando o giz 
de cera preto para materializar características das diferen-
tes superfícies. 
Que elemento da linguagem visual fica em evidência no 
trabalho final produzido pelos alunos?
(A) Transparência
(B) Relevo
(C) Textura
(D) Volume
(E) Simetria

47
No final da década de 1970, constituiu-se no Brasil o mo-
vimento Arte-Educação. No início, esse movimento orga-
nizou-se fora da educação escolar e a partir de premissas 
metodológicas fundamentadas nas ideias da Escola Nova 
e da Educação através da Arte.
Esse modo de conceber o ensino da Arte propunha
(A) atividades centradas no ensino da história da arte
(B) atividades centradas no ensino do desenho geométrico
(C) atividades voltadas para a cultura visual da sociedade
(D) ação educativa criadora, ativa e centrada no aluno
(E) ensino específico da linguagem visual

48
O Surrealismo foi lançado pelo poeta francês André Bre-
ton em outubro de 1924. Na concepção dos artistas surre-
alistas, a arte deveria se desvencilhar da lógica e da razão 
e ir além do estado de consciência, buscando a liberdade 
de expressão da imaginação e dos sonhos. 
O Surrealismo teve como uma de suas influências as(os)
(A) ideias de Freud e a psicanálise
(B) teorias do desenvolvimento cognitivo
(C) teorias do inconsciente coletivo de Jung 
(D) preceitos da sociedade de consumo
(E) valores da obediência e da moral

49
Com a criação da Academia Imperial de Belas Artes por 
D. João VI, foram contratados artistas franceses, do Insti-
tuto de França, vanguarda na época.
Ao chegarem ao Brasil, esses artistas instituíram uma es-
cola que professava a estética artística denominada
(A) expressionista
(B) gótica
(C) barroca
(D) impressionista
(E) neoclássica

50
A arte conceitual é um movimento da Arte Contempo-
rânea.
São características da Arte Conceitual, EXCETO
(A) ser cerebral e não retiniana.
(B) ser provocativa. 
(C) dispensar a habilidade manual do artista.
(D) trazer, em todas as obras, uma crítica ao consumo.
(E) ter uma ideia por trás de cada obra.


