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Língua Portuguesa  

1) O texto descritivo é definido quando utilizamos 
a linguagem para expressar a imagem que temos 
das coisas ou pessoas. Indique abaixo a resposta 
CORRETA que apresenta características do texto 
descritivo. 
 
a) Charges, cartuns e editoriais são os principais 
exemplos de textos descritivos. 
b) Gráficos, mapas, ilustrações são recursos 
utilizados no sentido de acrescentar informações 
ao texto verbal. 
c) Sua estrutura é estabelecida através da 
introdução, desenvolvimento e conclusão. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
2) Introdução, desenvolvimento e conclusão é a 
estrutura clássica do gênero... Aponte abaixo a 
resposta CORRETA que apresenta o gênero de 
texto que se enquadra na citação acima citada. 
 
a) narração. 
b) novela. 
c) dissertação. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
3) Apresenta- se os seguintes tipos de frases: 
declarativas, interrogativas e imperativas. Aponte 
abaixo a resposta CORRETA que apresenta o 
conceito de frase imperativa. 
 
a) Empregadas quando se quer agir diretamente 
sobre o comportamento do interlocutor, o que 
ocorre quando se dá conselhos, ordens ou 
pedidos. 
b) Empregadas para exprimir desejo: Ex. Deus te 
guie! Bons ventos o levem! 
c) Empregadas quando o Imperador D. Pedro I 
anunciava suas exigências aos republicanos. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
4) Define-se morfema como unidade de 
significação mínima, ou seja, elementos 
significativos indecomponíveis. Aponte abaixo a 
resposta CORRETA que apresenta um exemplo 
de morfema. 
 
a) gov-ern-o 
b) go-ver-no 
c) govern -o 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
5) Coerência diz respeito a unidade de sentido; diz 
respeito ao encadeamento organizado e lógico 
das ideias do texto. Ela decorre da harmonia 
estabelecida entre as significações, evitando 
assim... Indique abaixo a resposta CORRETA que 
completa a definição de coerência. 
 

a) ...as contradições. 
b) ...as repetições . 
c) ...a coesão do texto. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
6) No discurso literário,  sobrepõem-se ao 
significado denotativo de um termo, significados 
paralelos. Sobre os seguintes níveis de 
linguagem: Linguagem denotativa e linguagem 
conotativa. Indique abaixo a resposta CORRETA 
que apresenta exemplo de linguagem conotativa. 
 
a) No meio do caminho tinha uma pedra. (...) tinha 
uma pedra no meio do caminho. Andrade, C. 
Drummond. 
b) É noite. Sinto que é noite (...) sinto que nós 
somos noite (...) noite nas águas, na pedra. 
Andrade, C. Drummond (Reunião). 
c) A minha vontade é forte... porém minha 
disposição de obedecer-lhe é fraca. Andrade. C. 
Drummond. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
7) É abrangente em seu significado, quando 
tomamos os seguintes termos: veículo e carro. 
Veiculo é mais abrangente, pois em seu 
significado está contido o significado de carro. 
Essa é a definição de:  
 
a) Sinestesia. 
b) Hiperônimo. 
c) Antônimo. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
8) São elementos da estrutura da comunicação: 
remetente, destinatário, código, repertório, 
mensagem e veículo. Aponte abaixo a resposta 
CORRETA que apresenta a definição de 
repertório. 
 
a) A quem se destina a mensagem, ou seja o 
veículo que leva a mensagem ao seu destinatário. 
b) Rede de contatos, ou o mesmo que network. 
c) Rede de referências, valores e conhecimentos. 
Nossa bagagem cultural. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
9) Observe o seguinte exemplo: O interior de São 
Paulo está coberto por doces mares, donde se 
extrai o açúcar. Esse é um exemplo de qual figura 
de linguagem? Aponte abaixo a resposta 
CORRETA. 
 
a) Poesia concreta. 
b) Antítese. 
c) Metáfora. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
10) A NGB (Nomenclatura Gramatical Brasileira) 
divide as palavras da língua portuguesa em dez 
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classes, chamadas de classes gramaticais: 
substantivo, adjetivo, verbo, pronome, numeral, 
artigo, advérbio, preposição, conjunção e 
interjeição. Aponte abaixo a resposta CORRETA 
que apresenta um exemplo de interjeição. 
 
a) Os índios viviam aqui. 
b) aprender, mandar, permanecer, estar 
c) Nossa! Quantos órfãos chegaram? 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
 

Conhecimentos Gerais 

11) Os problemas sociais têm maior incidência 
nas grandes cidades em virtude do êxodo rural. 
Sabendo disso, sobre os problemas sociais 
podemos afirmar:  
 
a) A falta de informação pode resultar em 
desempregos, que gera a falta de dinheiro, falta 
dos bens a que o mesmo dá acesso e, pode 
resultar também no analfabetismo.  
b) A causas dos problemas sociais estão ligadas a 
uma série de fatores. Dentre eles, podemos citar a 
falta de planejamento familiar e a falta de 
compromisso dos governantes.  
c) Um dos problemas urbanos que mais preocupa 
a população atualmente é a violência, pois as 
pessoas com melhores condições de vida estão 
vulneráveis aos crimes que ocorrem, 
principalmente nas pequenas cidades do Brasil.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
12) Referente as ações governamentais, 
considere as seguintes afirmativas: 
 
I- Ações Governamentais são iniciativas 
desenvolvidas pelo governo nos temas de 
produção e consumo sustentáveis. 
II- A ação governamental precisa acontecer por 
medidas práticas como a presença de empresas 
estatais no mercado, a regulamentação adequada 
e a implantação de meios eficientes de controle e 
fiscalização. 
III- O mercado de consumo esteve bastante 
conturbado nos setores de telefonia, planos de 
saúde e transporte aéreo. Agora, houve uma 
crescente melhora por parte da ação 
governamental. 
 
Desta forma, quais as afirmativas CORRETAS? 
 
a) I e II. 
b) II e III. 
c) I e III.  
d) Nenhuma das alternativas. 
 
13) A arte brasileira surgiu da mistura de outros 
estilos e se inicia desde o período da Pré-História 

há mais de 5 mil anos, até a arte primitiva.  Sendo 
assim, assinale a alternativa CORRETA: 
 
a) As artes plásticas no Brasil nasceram 
precocemente em relação à descoberta e 
colonização do território. Durante o barroco, os 
maiores nomes a serem destacados 
são Aleijadinho e Mestre Ataíde, respectivamente 
na pintura e na escultura.  
b) No início do século XX, presenciamos 
o Modernismo Brasileiro, marcado inicialmente 
pela Semana de Arte Moderna.  
c) A arquitetura bandeirista e o barroco mineiro  
são considerados por muitos estudiosos como 
expressões de estilos asiáticos que encontraram 
no Brasil uma manifestação e linguagens 
modificadas.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
14) A cultura brasileira é uma síntese da influência 
dos vários povos e etnias que formaram o povo 
brasileiro. Sobre isto, assinale a alternativa 
CORRETA: 
 
a) Foi dos holandeses que recebemos a herança 
cultural fundamental, onde a história da imigração 
holandesa no Brasil confunde-se com nossa 
própria história.  
b) No Sul do Brasil, as influências 
de imigrantes italianos, americanos e franceses 
são evidentes, seja na língua, culinária, música e 
outros aspectos.  
c) A diversidade cultural predominante no Brasil é 
consequência também da grande extensão 
territorial e das características geradas em cada 
região do país. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
15) Sobre o desenvolvimento sustentável, pode-se 
afirmar que: 
 
a) O desenvolvimento sustentável significa 
atender às necessidades da atual geração, sem 
comprometer a capacidade das futuras gerações 
em prover suas próprias demandas. 
b) O desenvolvimento sustentável requer 
planejamento e o reconhecimento de que os 
recursos são infinitos, ainda que preservando as 
espécies e os habitats naturais.  
c) O campo do desenvolvimento sustentável pode 
ser dividido em quatro componentes: 
a sustentabilidade natural, a sustentabilidade 
animal, a sustentabilidade política e 
a sustentabilidade socioeconômica. 
d) Nenhuma das alternativas.   
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Raciocínio Lógico (Matemática) 

16) Seja um capital de R$ 575,00 aplicado a 
rendimentos de 13% ao mês a juros composto 
durante 2,75 anos. Qual será o montante no final 
desta aplicação? 
 
a) R$ 32453,12 
b) R$ 21441,75 
c) R$ 31423,21 
d) Nenhuma das alternativas 
 
17) Uma permutação em um conjunto de 8 letras 
distintas, pode-se formar quantas combinações? 
 
a) 40320 combinações 
b) 4230 combinações 
c) 16777216 combinações 
d) Nenhuma das alternativas 
 
18) Qual é a soma dos 17 primeiros termos em 
uma progressão Aritmética, sendo o primeiro 
termo a1 = 13 e o décimo a17 = 45. 
 
a) 435 
b) 495 
c) 493 
d) Nenhuma das alternativas 
 
19) Segue abaixo uma matriz A 3x3. 
 

A =[
    
    
   

] 

 
Qual o determinante da matriz A? 
 
a) 20 
b) 19 
c) 0 
d) Nenhuma das alternativas 
 
20) Unidade de medida é uma quantidade 
especifica de determinada grandeza física e serve 
de padrão para eventuais comparações sendo 
assim julgue Verdadeiro (V) ou Falso (F) e 
assinale a alternativa CORRETA: 
 
I- 1 quilo = 1000 gramas. 
II- 1m³= 1000L 
III- 1 decímetro = 10 milímetros 
IV- 1km = 10³m. 
V- Quando olhamos no velocímetro de um carro e 
lá esta marcando 100km/h, significa que o painel 
esta afirmando que percorremos 100km. 
 
As afirmativas verdadeiras são: 
 
a) I, II e III somente. 
b) I, II e IV somente. 

c) I, III e IV somente. 
d) Nenhuma das alternativas. 

 
 

Conhecimentos Específicos 

21) Quando tratamos da psicologia das cores, 
bastante aplicada em design e publicidade, há 
cores que são consideradas quentes e com 
grande capacidade de expansão das formas, 
devido à força visual. Estamos falando das cores: 
 
a) Roxo e Vermelho. 
b) Verde e Amarelo. 
c) Amarelo e Vermelho. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
22) O conceito de Indústria Cultural foi formado 
pelos filósofos e sociólogos Adorno e Horkheimer 
e carrega em si uma crítica à “cultura 
industrializada”, ou seja, aos objetos culturais 
criados em massa, com intenções comerciais e 
objetivando um consumo passivo e acrítico por 
parte do público. Neste sentido, invenções do 
início do século XX influenciaram a opinião dos 
autores. Leia as alternativas abaixo sobre as 
referidas invenções e assinale a CORRETA: 
 
a) A invenção e popularização das redes sociais, 
que fazem com que o público interaja de forma 
passiva com o conteúdo postado em rede. 
b) A invenção das máquinas capazes de registrar 
imagens, sons e movimentos, que deram origem à 
fotografia e ao cinema. A reprodutibilidade técnica 
possibilitou a comunicação em massa, que 
segundo os autores desviaria a atenção do público 
dos problemas sociais. 
c) A invenção da arte contemporânea, que passou 
a ser estática e pouco participativa por parte do 
público espectador, bem como acrítica e vazia de 
conceitos. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
23) Quanto ao ensino e aprendizagem de Arte, 
avalie as afirmativas abaixo: 
 
I- Para aprender arte, deve-se desenvolver um 
percurso de criação pessoal cultivado, interagindo 
com o ambiente sociocultural e natural.  
II- Deve-se não apenas fazer arte, mas também 
refletir sobre o trabalho artístico realizado, assim 
como se pensar nos contextos históricos em que 
se deram as realizações de obras consagradas. 
III- Os conteúdos podem ser ensinados nos três 
eixos da experiência de aprendizagem 
significativa, ou seja: o fazer, o apreciar e o 
contextualizar. 
 
Está CORRETO apenas o que se afirma em: 
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a) I e II. 
b) III. 
c) I, II e III. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
24) Observe a imagem abaixo: 
 

 
 
Trata-se da obra Les Demoiselles d'Avignon, de 
Pablo Picasso, realizada em 1907. Sobre a obra, 
leia as afirmativas abaixo: 
 
I- A obra é considerada precursora do Cubismo e 
da pintura abstrata. Podemos observar em sua 
composição planos angulosos e geométricos, 
assim como figuras femininas em posições 
inverossímeis.  
II- A influência da arte africana na obra é evidente 
mediante o uso de máscaras tribais. 
III- A composição foi realizada predominantemente 
com o uso do contraste entre luz e sombra, sendo 
o foco da luz dentro do cenário elemento 
importante para a definição das formas. 
 
Está CORRETO apenas o que se afirma em: 
 
a) I e II. 
b) I e III. 
c) I, II e III. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
25) O Grupo Fluxus foi um movimento que teve 
origem nos anos 1960. Faziam parte deste grupo 
artistas como Joseph Beuys (conhecido 
principalmente por suas performances), Nam June 
Paik (artista pioneiro da videoarte) e John Cage 
(pioneiro da música aleatória e da música 
eletroacústica). Sobre o Grupo Fluxus, é 
INCORRETO o que se afirma em: 
 
a) O grupo valorizava a criação coletiva e o uso de 
diversas linguagens e meios. 
b) O grupo ia de encontro aos ideais burgueses e 
capitalistas da época, criando uma arte comercial. 

c) O grupo refletia sobre a participação social e 
política da arte, e defendia a ideia de que todos 
deveriam ser capazes de compreender a arte. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
26) Para promover uma apreciação significativa 
em Artes Visuais, é necessário: 
 
a) Percepção e análise de produções visuais e 
conhecimento sobre diversas concepções 
estéticas presentes nas culturas. 
b) Que o aluno compreenda a própria obra e a 
própria produção, aprendendo a analisar seus 
aspectos formais independentemente da produção 
dos demais alunos. 
c) A separação do contexto histórico na 
apreciação da obra, posto que as análises devem 
ser anacrônicas. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
27)  Em se tratando do ensino e aprendizagem do 
Teatro, assinale a alternativa CORRETA:  
 
a) Para que a aprendizagem se efetive, é 
necessário que o professor tenha experiência com 
dramaturgia e domínio de palco, valorizando os 
contextos clássicos do teatro greco-romano. 
b) Conhecer a documentação existente nos 
acervos e arquivos públicos sobre o teatro, sua 
história e seus profissionais é um dos objetivos 
gerais do ensino do teatro. 
c) A prática do teatro é uma tarefa individual, 
portanto, para que a aprendizagem se efetive, é 
necessário o trabalho segmentado por parte dos 
educandos. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
28) Observe a imagem a seguir: 
 

 
 
 
A obra Shadow Line, da artista contemporânea 
brasileira Regina Silveira, foi exposta em Nova 
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York, em 2011. Leia as afirmações a seguir sobre 
a obra: 
 
I- A artista, em sua instalação, aproveita a relação 
com o espaço da galeria, criando um site-specific, 
ou seja, a obra somente pode existir naquele 
espaço. 
II- A composição da obra foi realizada em um 
único plano linear, com uma linha contínua e 
espiralada, que cria a sensação de perspectiva da 
obra. 
III- A ausência de um suporte formal, o 
aproveitamento do espaço arquitetônico e o 
caráter impermanente da obra podem ser 
consideradas características da arte 
contemporânea. 
 
Está CORRETO somente o que se afirma em: 
 
a) I e II. 
b) II e III. 
c) I e III. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
29) Observe a imagem a seguir: 
 

 
 
A foto mostra o décimo minuto da obra Between 
You and I, de Anthony McCall, em uma exibição 
de 2006. A instalação consistiu em um jogo de 
luzes que projetava linhas em formatos retos, 
curvos e ovais no chão da galeria. O público podia 
se colocar debaixo da projeção. Sobre a obra, é 
CORRETO afirmar que ela é um exemplo: 
 
a) Do expressionismo na arte, uma vez que a 
projeção era capaz de suscitar diversos tipos de 
emoções no público que com ela interagia. 
b) Da imaterialidade na arte, uma vez que a luz 
não se trata de um material palpável. 
c) Do impressionismo na arte, uma vez que os 
impressionistas buscaram novas formas de 
retratar a luz em suas obras. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 

30) São orientações didáticas para o trabalho 
docente do professor de Artes: 
 
I- A organização dos materiais a serem utilizados 
dentro do espaço de trabalho. 
II- O registro e a documentação das atividades 
dos alunos. 
III- A orientação para que os alunos percebam as 
qualidades das formas artísticas. 
 
Está CORRETO somente o que se afirma em: 
 
a) I e II. 
b) II e III. 
c) I, II e III. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
31) A partir dos anos 30, o Canto Orfeônico foi 
dominante na educação musical brasileira, tendo à 
frente o compositor: 
 
a) Villa-Lobos. 
b) Gregório de Mattos. 
c) Vinicius de Moraes. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
32) Sobre a presença do teatro na educação 
primária e secundária no Brasil, na primeira 
metade do século XX, é possível afirmar: 
 
a) Era ensinado somente em seus aspectos 
clássicos, de influência greco-romana e 
aristotélica. 
b) Não estava incluído no currículo escolar como 
prática obrigatória, sendo tratado somente com 
uma única finalidade: a da apresentação em 
festividades. 
c) O teatro satírico e de crítica social de Gregório 
de Mattos teve bastante influência no ensino 
dessa época. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
33)  Quanto à tecnologia e redes midiáticas, 
fortemente presentes em nossa época, e seu uso 
na arte-educação, assinale a alternativa 
CORRETA: 
 
a) Seu uso para o ensino-aprendizagem em Artes 
pode facilitar a dispersão dos alunos, não sendo 
interessante, pois o propósito do currículo é o foco 
na arte clássica. 
b) Uma possibilidade para o seu uso é facilitar na 
elaboração de cópias de obras já consagradas. 
c) Deve-se considerar que, além das formas 
tradicionais de arte, algumas modalidades 
resultam dos avanços tecnológicos e 
transformações estéticas dos séculos XX e XXI. 
d) Nenhuma das alternativas. 
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34) A produção do educando, em relação às Artes 
Visuais, deve abranger: 
 
I - Desenho, pintura, happening, colagem.  
II - Gravura, escultura, instalação.  
III - Fotografia, cinema, vídeo.  
IV - Design e artes gráficas. 
 
Está CORRETO apenas o que se afirma em: 
 
a) I, II e III. 
b) II, III e IV. 
c) II e III. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
35) Sobre a teoria das cores, leia as afirmativas 
abaixo e assinale (V) para Verdadeiro e (F) para 
Falso: 
 
(  ) Pela síntese aditiva, utilizada, por exemplo, 
para fotografia, e que considera a cor luz, as cores 
primárias seriam verde, vermelho e azul. 
(   ) Pela síntese subtrativa, utilizada, por exemplo, 
para pintura, e que considera a cor pigmento, as 
cores primárias seriam vermelho, amarelo e azul. 
(  ) Na síntese subtrativa, a mistura das cores 
primárias resulta nas cores secundárias. 
(  ) Na síntese subtrativa, a cor complementar de 
uma cor primária resulta da mistura de três cores 
secundárias. 
 
a) F, V, V, F. 
b) V, V, V, F. 
c) F, F, F, V. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
36) Leia as alternativas abaixo e assinale a que 
apresenta somente aspectos considerados para a 
realização de uma leitura de imagem: 
 
a) Linha, cor, forma, contexto de produção da obra 
e meios utilizados para produzi-la. 
b) Traço, ponto, escala, contexto de vida do artista 
e movimento artístico pertencente. 
c) Mídia de produção da obra, tempo, forma, luz e 
sombra e escala tonal. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
37) A Proposta Triangular, sintetizada por Ana 
Mae Barbosa, é uma das principais referências 
para o ensino da arte no Brasil hoje. Por meio 
dela, busca-se fazer com que o aluno compreenda 
a obra de arte, o contexto em que foi criada e seja 
capaz de comparar com os dias atuais. A 
Proposta Triangular é comporta, assim, pela 
construção de três conhecimentos em Arte. 
Seriam eles: 
 
a) A contextualização histórica, o fazer artístico e 
a apreciação artística. 

b) A contextualização histórica, a releitura 
anacrônica e a leitura da imagem. 
c) O fazer artístico, a análise e crítica histórica e a 
compreensão da imagem. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
38) Sobre o cinema brasileiro, assinale a 
alternativa CORRETA: 
 
a) A primeira exibição de cinema no Brasil ocorreu 
em 1960. 
b) Em 1992, foi criada a Secretaria para o 
Desenvolvimento do Audiovisual, que procurou 
resgatar o cinema brasileiro. 
c) Foi somente depois de 1990 que passou-se a 
falar de um cinema genuinamente brasileiro, com 
a produção Barravento, de Glauber Rocha. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
39) Sobre a história do teatro no Brasil, assinale a 
alternativa CORRETA: 
 
a) Uma das primeiras manifestações do teatro no 
Brasil ocorreu na época Imperial, quando a corte 
portuguesa funda grupos de teatro no Rio de 
Janeiro para garantir entretenimento.  
b) A Semana de Arte Moderna de 1922 colocou o 
teatro em posição de destaque, contando com 
nomes como Nelson Rodrigues e Ariano 
Suassuna. 
c) O teatro de catequese utilizado pelos jesuítas, 
no século XVI, é considerado a primeira 
manifestação dessa linguagem artística no Brasil. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
40) A técnica de animação que utiliza o quadro a 
quadro e pode ser realizada com uma máquina de 
filmar, uma câmera fotográfica, ou até mesmo um 
computador, é chamada de: 
 
a) Decoupage. 
b) Ready made. 
c) Stop motion. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
 
 


