
  

                PROCESSO SELETIVO Nº 001/2016 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ - SP 

PAEB II - ARTE 

Nome do(a) Candidato(a)                                                                                                Número de Inscrição 

   

 
Este caderno de questões está assim constituído:  

DISCIPLINAS Nº QUESTOES 

Língua Portuguesa  
Matemática 
Atualidades 
Conhecimentos Específicos 

10 
05 
05 
10 

Total de questões  30 

 
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A): 

 Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTA e CADERNO DE QUESTÕES); se houver 

falha, solicite a presença do fiscal. 

 Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e CARGO. ASSINE 

no espaço indicado na frente do cartão. 

 O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica, azul ou preta, ponta 

grossa, sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, 

preenchendo totalmente o espaço, e não apenas “x”. 

 Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição 

do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

 Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas 

calculadora e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material 

de consulta. 

 O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se 

definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início. 

 Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CADERNO DE PROVA e o CARTÃO DE 

RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado. 

 Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de 

acompanhar os fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, 

simultaneamente, depois de concluído. 

 APÓS TÉRMINO DA PROVA, PROIBIDO A PERMANÊNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA. 

USO DOS BANHEIROS SOMENTE ANTES E DURANTE A PROVA. 

Destaque aqui: 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ/SP – PAEB II - ARTE 

Marque aqui as suas respostas:  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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Língua Portuguesa  

1) Em relação à significação das palavras, elas 
podem ser divididas em três grupos: sinônimos, 
antônimos e parônimos. Sendo assim, indique 
abaixo a resposta CORRETA que apresenta a 
definição de sinônimo. 
 
a) São palavras que possuem significados 
opostos. 
b) São palavras que possuem significados 
próximos. 
c) São palavras que possuem significados 
distantes. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
2) Interpretar um texto significa identificar a 
intenção do autor. Esse processo cognitivo que 
permite ao leitor fazer a atribuição de significado e 
coerência ao texto, imprimindo nele uma 
interpretação é o processo de estabelecer 
relações entre as partes do texto. Também 
podemos chamar esse processo de... Aponte 
abaixo a resposta correta que apresenta a 
resposta CORRETA.   
 
a) Processo preferencial. 
b) Processo inferencial. 
c) Processo referencial. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
3) Um sistema de reforço da escrita, constituído 
por sinais sintáticos, destinados a organizar as 
relações e a proporção das partes do discurso e 
das pausas orais e escritas. (Catach Nina, 
Moderna Gramática Portuguesa, Bechara, 
Evanildo, 2009). A definição acima está se 
referindo... Indique abaixo a resposta CORRETA. 
 
a) Ao texto. 
b) À entonação. 
c) À pontuação. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
4) Prosódia é a parte da fonética que trata da 
correta acentuação e entonação dos fonemas. A 
preocupação maior da prosódia é o conhecimento 
da sílaba predominante, chamada tônica. Aponte 
abaixo a resposta CORRETA que apresenta a 
definição de sílaba. 
 
a) Sílaba é elemento silábico é sua base são as 
consoantes. 
b) Sílaba é um morfema emitido em um só 
impulso respiratório. 
c) Sílaba é um fonema ou grupo de fonemas 
emitido em um só impulso expiratório. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 

5) Em relação à acentuação temos como conceito 
o acento de intensidade – o que, de acordo com 
Bechara, 2009 significa que numa palavra nem 
todas as sílabas são proferidas com a mesma 
intensidade e clareza. Em sólida, barro, poderoso, 
material, há uma sílaba que se sobressai às 
demais por ser proferida com mais esforço 
muscular e mais nitidez e, por isso, se chama... 
Indique abaixo a resposta CORRETA que 
completa a citação acima.  
 
a) tônica. 
b) átona. 
c) postônica. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
6) Em relação à Gramática Descritiva, Bechara, 
2009 afirma que ele é  visto como unidade 
acústica que desempenha função linguística 
distintiva de unidades linguísticas superiores 
dotadas de significado. Indique abaixo a resposta 
CORRETA que aponta o elemento citado acima 
pelo Prof. Evanildo Bechara, 2009. 
 
a) Fonética. 
b) Fonologia. 
c) Aparelho fonador. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
7) No estudo da sintaxe e das estruturas frasais, 
temos a frase, a oração e o período. Indique 
abaixo a resposta CORRETA que apresenta a 
definição de frase. 
 
a) É a representação intelectual de um objeto ou 
de uma ideia ou de um conceito. 
b) É a representação analítica, caracterizada pela 
ausência de verbos. 
c) É a oração que dispõem de verbos, porém este 
possa estar oculto. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
8) A oração, em Língua Portuguesa é a frase 
provida de um ou mais verbos, constituindo em 
princípio, de sujeito e predicado. Indique abaixo a 
resposta CORRETA que apresenta um exemplo 
de oração.  
 
a) Socorro! 
b) Frutas, verduras, legumes, cereais, 
leguminosas. 
c) O despertador é um objeto abjeto. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
9) Período é a oração ou o grupo de orações de 
sentido completo terminado por um ponto final ou 
equivalente. (Antonio Henriques, 2004). Indique 
abaixo a resposta CORRETA que apresenta as 
duas classificações de períodos. 
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a) nominal ou oracional. 
b) simples e composto. 
c) coordenado ou subordinado. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
10) Em relação ao estudo das orações e suas 
funções oracionais, temos duas unidades 
significativas, o sujeito e o predicado. Sendo 
assim, analise com atenção a seguinte frase: “O 
bom filho compreende o esforço dos pais.” Indique 
abaixo a resposta CORRETA que apresenta o 
sujeito da oração citada acima. 
 
a) o bom filho. 
b) os pais. 
c) compreende. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
 

Matemática 

11) Dada a função           definida por 

{√              
              

. Assinale a alternativa 

INCORRETA: 
 
a) O limite esquerdo de      quando   tende a   é 
igual a  ; 
 
b) Usando as propriedades dos limites temos 

                             ; 

 

c) Como   não está definida em  ,            

não existe; 
 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
12) Sejam   e   espaços vetoriais sobre um corpo 

  e       uma transformação linear. É correto 
afirmar que: 
 
a) A imagem de  ,       é um subespaço vetorial 

de  ; 
 
b) O núcleo de  ,          }, se e somente se   
é injetora; 
 

c)    (      )     (     )         , onde 

        indica a dimensão do espaço vetorial  ; 
 
d) Nenhuma das anteriores. 
 
13) Dado o sistema  

{
        
         

  

o valor de    é: 
 

a)  
  

 
; 

b)  ; 

c)   ; 
d) Nenhuma das alternativas. 
 

14) Seja     
 

 
      dada por         

     . Analise as afirmativas abaixo e assinale a 
alternativa CORRETA: 
 
I- Segundo as regras de diferenciação       
   . 

II- Os números críticos de   são   e  . 
III- Como        e         temos que   é o 

máximo absoluto de  . 
 
a) Somente a afirmativa II está correta; 
b) As afirmativas II e III estão corretas; 
c) Todas as alternativas estão corretas; 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
15) Considerando a função afim   de   em   
dada por          , podemos afirmar que: 
 
a) A função   é decrescente pois       ; 
 
b) O ponto de interseção com o eixo das 
abscissas é dado por         
 

c) O ponto   
 

 
  

 

 
  pertence ao conjunto 

imagem da função    
 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
 

Atualidades  

16) Segundo o TRT confirma sentença que 
condenou o Santander a indenizar a analista 
demitida por ordem de LULA ,a juíza Cynthia 
Gomes Rosa ,do tribunal regional do trabalho da 
segunda região manteve a sentença expedida em 
agosto de 2015 pela juíza Lucia Toledo Silva Pinto 
Rodrigues que condenou a instituição financeira a 
pagar uma indenização ,diante disso qual foi o 
valor expedido por ela, assinale a alternativa 
CORRETA. 
 
a) 500 mil reais por danos morais infligidos à 
funcionária castigada por ser honesta. 
b) 450 mil reais por danos morais infligidos à 
funcionaria castigada por ser honesta. 
c) 350 mil reais por danos morais infligidos à 
funcionária castigada por ser honesta. 
d) 300 mil por danos morais infligidos à funcionária 
castigada por ser honesta. 
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17) Em 31 de janeiro de 2015 o site da veja 
levantou os principais dados e acontecimentos 
econômicos ,quais são eles ? 
 
a) Crise no setor elétrico, turbulências no mercado 
de trabalho, escalada da inflação. 
b) Imposto de renda, juros abusivos, contas 
publicas apertadas. 
c) Adesão de benefícios, e benefícios 
previdenciários, inflação alta. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
18) Podemos dizer que Plantar árvore é o 
suficiente para que possamos combater o 
aquecimento global ? 
 
a) Não, pois o reflorestamento não é uma das 
principais estratégias para o aquecimento global. 
b) Não, pois muito carbono é emitido nas cidades, 
seria necessário uma área muito extensa, que 
hoje não esta disponível. 
c) Sim, o reflorestamento é uma das principais 
estratégias para o combate do aquecimento 
global, ajudam a reduzir o calor da selva de pedra 
urbana, evitar enchente e preservar cursos de 
água. 
d) Sim, pois o reflorestamento ajuda na emissão 
de gases de carbono onde poderá intensificar o 
efeito estufa. 
 
19) Quais são os acúmulos em penalidades por 
desmatamento onde a maior parte dessas multas 
não são pagas segundo a ong greenpeace  entre 
agosto 2015 e julho de 2016. 
 
a) R$222 milhões. 
b) R$ 200 milhões. 
c) R$ 250 milhões. 
d) R$ 260 milhões. 
 
20) Segundo a reportagem do g1 em 1/12/2015 
Cunha é acusado de mentir em depoimento à CPI 
da Petrobrás quando disse, em março não possuir 
contas bancárias no exterior . 
 
Segundo Cunha: 
 
a) Nega de ser dono das contas, mas admite ser 
usufrutuário de ativos mantidos na Suíça e 
administrados por truste – entidades legais que 
administram bens em nome de um ou mais 
beneficiários. 
b) Nega ser dono das contas na Suíça, dizendo 
que as acusações não tem qualquer fundamento. 
c) Nega ser dono das contas na Suíça e diz ainda 
que vota favorável na continuidade do processo 
pela circunstancia das acusações de que esta 
sendo tramitado no supremo. 

d) Nega ser dono da conta assim seus aliados 
tentarão postergar os trabalhos do conselho de 
ética. 
 
 

Conhecimentos Específicos 

21) Os Parâmetros Curriculares Nacionais, Arte 
tem uma função tão importante quanto à dos 
outros conhecimentos no processo de ensino e 
aprendizagem. A área de Arte está relacionada 
com as demais áreas e tem suas especificidades. 
Assinale a alternativa CORRETA, segundo a 
proposta dos Parâmetros Curriculares Nacionais: 
 
a) A educação em arte propicia o desenvolvimento 
do pensamento artístico e da percepção não 
estética, que caracterizam um modo próprio de 
ordenar e dar sentido à experiência humana. 
b) O aluno desenvolve sua sensibilidade, 
percepção e imaginação, tanto ao realizar formas 
artísticas quanto na ação de apreciar e conhecer 
as formas produzidas por ele e pelos colegas, pela 
natureza e nas diferentes culturas. 
c) O aluno torna-se capaz de perceber sua 
realidade cotidiana mais vivamente, reconhecendo 
objetos e formas que estão à sua volta, no entanto 
essa observação não é crítica, pois não abstrai de 
sua cultura, podendo assim criar condições para 
uma qualidade de vida melhor. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
22) A arte, ou expressão artística, é um dos 
maiores instrumentos de avaliação que o 
educador pode contar. Através dela, pode-se 
avaliar o grau de desenvolvimento mental das 
crianças, suas predisposições, seus sentimentos, 
além de estrutura a capacidade criadora, 
desenvolver o raciocínio, imaginação, percepção e 
domínio motor, assim podemos dizer que as artes 
visuais representam um conjunto de 
manifestações artísticas, por exemplo, a pintura, 
escultura, desenho, arquitetura, artesanato, teatro, 
fotografia, cinema, dança, design, arte urbana, 
dentre outros. Nas últimas décadas, as artes 
visuais passarem a ser importantes ferramentas 
de aprendizagem desde a infância, posto que ela 
desperta a sensibilidade estética e estimula a 
criatividade e a reflexão dos estudantes, a partir 
de outro tipo de linguagem “a linguagem visual”, a 
qual agrega valor à linguagem escrita, mais 
recorrente no âmbito escolar. 
 
Assinale a alternativa CORRETA quanto ao 
conceito de Arte Sacra: 
 
a) Propõe uma obra visual não representacional, 
ou seja, ela prioriza as formas abstratas em 
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detrimento de figuras que fazem parte da 
realidade. 
b) Abrange um conceito de arte mais aberto, 
sendo pautado, portanto, na originalidade, 
experimentações artísticas e técnicas inovadoras. 
c) Representa o conjunto de obras que possuem 
como temática principal a religião. Foi muito 
explorada antes do período do Renascimento (na 
Idade Antiga, Clássica e Medieval). 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
23) Julgue as afirmativas: 
 
I- Nas escolas de Educação Infantil e de Ensino 
Fundamental a organização do trabalho de 
professores e alunos com a arte implica 
necessariamente a explicação, do que se entende 
por arte e por sua importância no cotidiano 
escolar. 
II- Com relação à arte, existem teorias que podem 
contribuir para o desenvolvimento estético e crítico 
dos alunos, principalmente no que se refere aos 
processos de apreciação artística. São teorias que 
incorporam o relacionamento com as práticas e o 
acesso ao conhecimento da arte, mas sem a 
pretensão de atingir uma verdade única. 
III- A educação em arte propicia o 
desenvolvimento do pensamento artístico, que 
caracteriza um modo particular de dar sentido às 
experiências das pessoas: por meio dele, o aluno 
amplia a sensibilidade, a percepção, a reflexão e a 
linguagem.  
IV- Aprender arte envolve, unicamente, fazer 
trabalhos artísticos, apreciar e refletir sobre eles.  
 
Assinale a alternativa CORRETA: 
 
a) III e IV apenas.  
b) I, II, e III apenas.  
c) I, II e IV apenas.  
d) Nenhuma das alternativas. 
 
24) Os pressupostos teóricos para a valorização 
da arte na ‘escola nova’ no Brasil foram 
principalmente inspirados em John Dewey e 
defendidos por seu ex-aluno Anísio Teixeira e 
incorporados às Reformas Educacionais do 
Distrito Federal de Fernando Azevedo e pelas 
Reformas de Atílio Vivacqua no Espírito Santo, de 
Carneiro Leão em Pernambuco e Francisco 
Campos em Minas Gerais.  As interpretações 
diversificadas das ideias de John Dewey 
conduziram a caminhos distintos o ensino da arte 
no Brasil: à observação naturalista; à arte como 
expressão de aula; como introjeção da apreciação 
dos elementos do desenho (deturpada na prática 
do desenho pedagógico). Os primeiro escritos de 
Dewey sobre arte e ensino da arte foram 

exatamente escritos que maior influência exerceu 
sobre a arte na educação no Brasil.  
 
E podem ser classificados como:  
 
a) Naturalistas.  
b) Humanistas. 
c) Culturalistas. 
d) Nenhuma alternativa. 
 
25) Na década de 1920 e início da década de 
1930 que encontramos as primeiras tentativas de 
escolas especializadas em arte para crianças e 
adolescentes, inaugurando o fenômeno da arte 
como atividade extracurricular. Em São Paulo, foi 
criada a Escola Brasileira de Arte conhecida 
através de Theodoro Braga5 seu mais importante 
professor. A Escola Brasileira de Arte funcionava 
em uma sala anexa ao grupo Escolar João Kopke 
e lá as crianças das escolas públicas de oito a 
catorze anos, com talento (havia provas de 
desenho), podiam gratuitamente estudar música, 
desenho e pintura e eram contra o método de 
copia de estampas e defendia assim um ensino de 
arte voltado para: 
 
a) Imitação das obras que vinha da Europa. 
b) Criação a partir do imaginário de obras de 
artistas renomados. 
c) Orientação vinculada à estilização da flora e 
fauna brasileiras.  
d) Nenhuma das alternativas. 
 
26) Em 1922 ocorreu uma das grandes aspirações 
que buscava renovar o ambiente artístico e 
cultural do Brasil, produzindo uma arte brasileira 
afinada com as tendências vanguardistas 
europeias, sem, contudo, perder o caráter 
nacional; o que contou com a participação de 
escritores, artistas plásticos, músicos, entre 
outros. 
 
Esse movimento ficou conhecido como: 
 
a) Semana da Arte Moderna ou Modernismo. 
b) Semana dos Artistas Modernos. 
c) Semana da Revolução artístico Moderna. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
27) "O Grito" é uma das obras mais importantes 
do movimento artístico: 
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Assinale a alternativa que identifica esse 
movimento: 
 
a) Movimento Cultural.  
b) Movimento Expressionista. 
c) Movimento Modernista. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
28) A arte é uma criação humana com valores 
estéticos (beleza, equilíbrio, harmonia, revolta) 
que sintetizam as suas emoções, sua história, 
seus sentimentos e a sua cultura. É um conjunto 
de procedimentos utilizados para realizar obras, e 
no qual aplicamos nossos conhecimentos. 
Apresenta-se sob variadas formas como: a 
plástica, a música, a escultura, o cinema, o teatro, 
a dança, a arquitetura etc. “Em fim do século XIX 
surge um movimento artístico que defende a 
liberdade de criação e valoriza a emoção, as 
obras valorizaram a individualidade, o sofrimento 
amoroso, a natureza e o passado”. O movimento é 
influenciado pelo francês Jean-Jacques Roussean 
e na pintura o ícone foi o espanhol Francisco 
Goya.Trata-se do: 
 
a) Renascimento. 
b) Barroco. 
c) Romantismo. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
29) Artes plásticas que utilizam os elementos da 
cultura de massa e da sociedade de consumo 
surgem na década de 50. No Reino Unido ganha 
força, e nos EUA usa a linguagem da publicidade 
e da televisão, os ídolos populares são a base da 
criação e o principal nome do movimento é Anoy 
Warhol. 
 
Assinale a alternativa CORRETA: 
 
a) Pop Art. 
b) Surrealismo. 
c) Cubismo. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 

30) A presidente Dilma Rousseff sancionou nesta 
terça-feira (03) a lei n° 13.278/16, que incorpora 
teatro, artes visuais e dança ao currículo do 
ensino básico brasileiro – educação infantil e 
ensinos fundamental e médio. As práticas agora 
fazem parte do conteúdo obrigatório da disciplina 
de artes, que, até então, contemplava apenas o 
ensino de música. De acordo com a lei, escolas 
públicas e privadas têm cinco anos para se 
adequar aos novos parâmetros. 
 
Assinale a alternativa CORRETA: 
 
a) A dança já era obrigatória no currículo. 
b) A música já era obrigatória no currículo. 
c) As artes visuais deixarem de fazer parte do 
currículo. 
d) Nenhuma alternativa. 
 


