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ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA-PI 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

PROFESSOR DE ARTES 
 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno, com 60 (sessenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova está 
completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Português Conhecimentos Pedagógicos Conhecimentos Específicos 

15 05 40 
     
 

02- A prova terá duração de 4 (quatro horas). 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde 
adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo 
que uma das respostas esteja correta.  

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, pagers, réguas, esquadros, transferidores, 
compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este Concurso Público. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato consignado 
em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

 MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3025-1017 
E-mail: ima.luiscorreia2018@outlook.com 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA-PI 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                  QUESTÕES DE 1 A 15 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

 

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 
 

TEXTO 
 

PÓS-HONESTIDADE 
 

A verdade está em baixa na esfera pública. Ela é vítima de corrupção ativa e passiva: ativa quando alguém 1 
produz informação falsa e a dispara; passiva quando alguém a consome e, num reflexo, a replica em suas redes. Ambos 2 
agem em parceria. O Brasil recente nos oferece inúmeros exemplos de informações fabricadas e espalhadas por essa 3 
parceria de corruptores;  Marielle Franco teria sido ex-mulher do traficante Marcinho vp e eleita pelo Comando 4 
Vermelho; Sergio Moro teria ajudado o PSDB a desviar R$ 500 milhões; os tiros contra a caravana de Lula teriam sido 5 
invenções do PT; o Brasil, para Bolsonaro, não teria homofobia, e 90% dos assassinatos de homossexuais ocorreriam 6 
em locais de consumo de drogas e prostituição; a questão da água" em São Paulo, para Alckmin, estaria resolvida; a 7 
"ideologia de gênero" estaria pervertendo a sexualidade de crianças por todo o país. 8 

Ainda que a mentira na política seja tão velha quanto a própria política, sua escala industrial, velocidade de 9 
propagação e capacidade de customização cirúrgica, conforme o perfil do receptor, deram ao fenômeno uma dimensão 10 
desconhecida. A mentira que perdura fora do alcance do radar público pode produzir danos irreversíveis quando a 11 
contestação ou o desmentido chegam tarde demais ou quando seu consumidor não está aberto à dúvida. 12 

A atual circulação de notícias falsas, forjadas não para informar, mas para provocar emoções e espasmos, 13 
não é mero agravamento de problema antigo, mas patologia nova, cujos remédios ainda estão sendo inventados e 14 
testados.  15 

Seus impactos são sentidos em eleições, políticas públicas e conflitos sociais cotidianos. 16 
O obstáculo que isso põe à vida democrática, que depende de cidadãos informados e que definem suas 17 

posições com base em fatos reais elementares, é evidente. Se um cidadão não sabe o que aconteceu em sua esquina, 18 
se aceita qualquer versão dos fatos que lhe oferecem ou se não conhece fontes respeitáveis que lhe expliquem 19 
causalidades complexas da vida social, como a violência ou a falta de emprego, não poderá dizer que se autogoverna. 20 
Será presa fácil para a dominação e a manipulação. Um fantoche não é um sujeito livre em qualquer sentido genuíno 21 
da palavra liberdade. 22 

Não fosse o fenômeno grave o suficiente, há algo mais sutil que o acompanha: não é só a verdade que está 23 
em baixa, mas o valor da verdade. Mais perigoso do que a contaminação do espaço público com versões maquiadas 24 
dos fatos é a perda do interesse na veracidade das versões, o esvaziamento de sua relevância. 25 

Harry Frankfurt, filósofo estadunidense, observou essa distinção anos atrás. Para ele, o mentiroso é aquele 26 
que falta com a verdade de forma deliberada. Sabe que mente porque conhece a verdade. A mentira não se confunde 27 
com a "bullshit", uma afirmação indiferente à verdade e veiculada com outros objetivos. Traduziu-se “bullshit" por 28 
“pós-verdade". Seguindo essa tradução, podemos chamar o “bullshiter" de “pós-honesto". 29 

O pós-honesto, diferentemente do mentiroso, não sabe se está mentindo e nem quer saber. Para ele, a 30 
verdade pouco importa, pois joga outro jogo: a versão que comunica almeja despertar afetos e reações impulsivas, de 31 
marcar o pertencimento a um grupo, de definir identidades e contrastes. Mira o fígado, não a mente. O pós-honesto é 32 
inimigo mais sério da democracia do que o mentiroso, pois promove o eclipse da verdade como critério a partir do 33 
qual decidimos e agimos. Quanto mais a pós-verdade permeia nossa relação com a esfera pública, mais perdemos a 34 
capacidade de ser honestos. 35 

Quando Michel Temer, dias atrás, disse a empresários que o povo “se regozijou" com a centralização de 36 
poder da ditadura militar, não estava interessado em disputar leituras da história. Apenas sinalizava simpatia ao 37 
grupo de ouvintes. Quando manifestantes disseram, sob liderança de Alexandre Frota, que uma exposição de arte, na 38 
qual jamais pisaram, incentivava a pedofilia, não estavam preocupados em saber se isso era verdade ou mentira. Sua 39 
empreitada era outra. São monumentos exemplares da pós-honestidade. Contribuir com esse jogo, de forma ativa ou 40 
passiva, é um problema ético. 41 

MENDES, Conrado Hübner. Pós-modernidade. In: ÉPOCA, 9 abril 2018. p. 82. 
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01) O texto evidencia 

 

(A) Afirmações negativas encontrando respaldo 

coletivo. 

(B) Declarações inconsequentes causando impacto 

social. 

(C) Pronunciamentos abalizados de diversos 

interlocutores gerando reflexão popular. 

(D) O fenômeno da “pós-honestidade” tem 

posicionamentos antiéticos que implicam 

repercussão negativa na sociedade. 

 

02) O texto 

 

(A) Explicita uma cultura comportamental antiga de 

divulgação de fatos sem respaldo de verdade.  

(B) Revela o lado mau do ser humano em não ter 

compromisso com a verdade. 

(C) Condena os que se deixam levar por informações 

sobre as quais não refletem.  

(D) Desestimula os que estão em busca da verdade e 

desprezam a mentira. 

 

03) De acordo com o texto, depreende-se que  

 

(A) O autor estabelece um diálogo dialético entre dois 

pensamentos, ao mencionar os discursos inseridos 

nas “informações fabricadas” constantes no 

primeiro parágrafo.  

(B) A disseminação de informações e notícias 

propositadamente criadas tem como motivação 

informar o leitor sobre os fatos que acontecem no 

mundo. 

(C) O comportamento de disseminar notícias falsas faz 

com que pessoas de boa fé sejam envolvidas como 

vítimas ou, desavisadamente, colaboradoras nos 

processos de viralização de conteúdo enganoso.  

(D) O resgate da credibilidade, na era da crise da 

informação, carece do comprometimento dos 

veículos de comunicação social. 

 

04) Funciona, no texto, como paciente da ação nominal 

a expressão 

 

(A) “informação falsa” (L.2). 

(B) “de notícias falsas” (L.13). 

(C) “à vida democrática” (L.17). 

(D) “da ditadura militar” (L.37). 

05) O verbo é o núcleo da informação em 

 

(A) “Ela é vítima de corrupção ativa e passiva”. (L.1). 

(B) “o mentiroso é aquele...” (L.26). 

(C) “Marielle Franco teria sido (...) eleita pelo Comando 

Vermelho;” (L.4/5). 

(D) “Sua empreitada era outra...” (L.39/40). 

 

06) Exerce a mesma função sintática que a expressão 

“da ditadura” (L.37) o termo 

 

(A) “de emprego” (L.20). 

(B) “à vida democrática” (L.17). 

(C) “de notícias” (L.13). 

(D) “da pós-honestidade” (L.40). 

 

07) A expressão verbal “pode produzir” (L.11) indica 

uma ação 

 

(A) Hipotética. 

(B) Concluída. 

(C) Habitual.  

(D) Momentânea. 

 

08) Tem função predicativa a expressão 

 

(A) “falsa” (L.2). 

(B) ‘”pós-honesto”’ (L.30). 

(C) ‘”O pós-honesto”’ (L.32) 

(D) “de ouvintes” (L.38). 

 

09)  

 

“Não fosse o fenômeno grave o suficiente, há algo mais 

sutil que o acompanha: não é só a verdade que está em 

baixa, mas o valor da verdade.” (L.23/24). 

 

Sobre o período em evidência, é correto afirmar: 

(A) A estrutura oracional obedece ao processo de 

coordenação. 

(B) A agente da ação verbal, na segunda oração, é 

indeterminado. 

(C) A oração introduzida pelo vocábulo “que” de valor 

de adjunto adnominal. 

(D) A conjunção “mas” tem valor adversativo. 
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10)  

 

“Se um cidadão não sabe o que aconteceu em sua 

esquina, se aceita qualquer versão dos fatos que lhe 

oferecem ou se não conhece fontes respeitáveis que lhe 

expliquem causalidades complexas da vida social...” 

(L.18/20). 
 

Constitui uma afirmação correta sobre o fragmento a 

indicada em 

(A) A forma verbal  “oferecem”  está no plural 

concordando com “fatos”. 

(B) Os termos “Se” e “ou”, em “se aceita qualquer 

versão dos fatos que lhe oferecem ou se não 

conhece fontes respeitáveis”, denotam, 

respectivamente” condição e alternância. 

(C) Os vocábulos “que” e “que” em “se aceita qualquer 

versão dos fatos que lhe oferecem ou se não 

conhece fontes respeitáveis que lhe expliquem 

causalidades complexas da vida social...”, exercem 

a mesma função morfossintática. 

(D) A oração “que aconteceu em sua esquina” tem valor 

adjetivo. 

 

11) O “se” é partícula apassivadora pessoal em 
 

(A) “Traduziu-se “’bullshit...’" (L.28). 

(B) “...que se autogoverna” (L.20). 

(C) “...em saber se isso era verdade ou mentira.” (L.39). 

(D) “A mentira não se confunde com a "bullshit"”. 

(L.27/28). 

 

12) A alternativa em que o fragmento destacado 

contém uma ideia de estado de sujeito é 

 

(A) “Ambos agem em parceria.” (L.2/3). 

(B) “o Brasil, para Bolsonaro, não teria homofobia,” 

(L.6). 

(C) “A verdade está em baixa na esfera pública.” (L.1). 

(D) “alguém produz informação falsa” (L.1/2). 

 

13) Expressa uma concessão o fragmento transcrito em  

 

(A) “Quando Michel Temer, dias atrás, disse a 

empresários” (L.36). 

(B) “Ainda que a mentira na política seja tão velha” 

(L.9). 

(C) “Quanto mais a pós-verdade permeia nossa relação 

com a esfera pública,” (L.34). 

(D) “...que depende de cidadãos informados” (L.17). 

14) Sobre o elementos linguísticos presentes no texto, 

é correto afirmar 

 

(A) Preserva-se a função sintática o termo “algo mais 

sutil”, em “há algo mais sutil” (L.23), ao se 

substituir o verbo HAVER por existir. 

(B) Estabelece a mesma relação que o conectivo “que”, 

em “que se autogoverna” (L.20) o “que”,  em “que o 

povo “se regozijou"’ (L.36). 

(C) A expressão “quanto a própria política” (L.9) pode 

ser tomada como uma oração com a omissão da 

forma verbal e que expressa uma comparação 

implícita. 

(D) O vocábulo “nova” (L.14), se deslocado para antes 

do substantivo que modifica, provocará alteração 

semântica na frase. 

 

15)  

 

“Quanto mais a pós-verdade permeia nossa relação com 

a esfera pública, mais perdemos a capacidade de ser 

honestos.” (L.34/35). 

 
Entre as ideias contidas no fragmento em destaque, está 
presente uma relação de 

(A) Modo  

(B) Consequência. 

(C) Condição 

(D) Proporcionalidade. 
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16) As tendências pedagógicas no Brasil surgem 

divididas em duas vertentes, as de cunho liberal e 

as de cunho progressista.   A didática na Tendência 

Pedagógica Escola Nova diretiva tem como 

características: 

 

I. O aluno como sujeito da aprendizagem. 

II. O professor como estimulador e orientador da 

aprendizagem. 

III. Uma pedagogia embasada na racionalidade técnica. 

IV. A valorização do “eu” do aluno e também as 

atividades adequadas as suas características 

individuais. 

V. A participação dos alunos de maneira ativa, 

aprendendo pela descoberta. 

 

Estão corretas apenas:  

 

(A) I, II e III. 

(B) I, II, IV e V. 

(C) I, II, III e IV. 

(D) I, IV e V. 

 

17) “O processo avaliativo é parte integrante da práxis 

pedagógica e deve estar voltado para atender as 

necessidades dos alunos.” 

 

Uma professora que avalia o próprio processo de 

ensino e as atividades que realiza em sala de aula, 

analisa as respostas dadas pelas crianças, 

buscando compreender a lógica utilizada por elas 

na realização das tarefas propostas, investigando o 

que os alunos pensam sobre o que foi ensinado 

realiza uma avaliação: 

 

(A) Classificatória. 

(B) Somativa. 

(C) Formativa. 

(D) Tradicional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18) O Projeto Político-Pedagógico representa a 

essência da escola. Cada escola possui 

características específicas e está inserida em um 

contexto social único. Em relação ao Projeto 

Político Pedagógico assinale (V) para as afirmativas 

verdadeiras e (F) para as falsas. 

 

  )  Não pode ficar restrito à direção da escola. 

 ) Os membros da  comunidade escolar tem que ter 

clareza de seus objetivos, metas e ações. 

 )  Deve nortear apenas todo o trabalho  pedagógico. 

 )  Deve ser aceito por todos os envolvidos. 

 ) É elaborado de maneira  participativa e 

democrática. 

 

A sequência correta de cima para baixo é: 

(A) V- V- V- V- F. 

(B) V- F- V- F- V. 

(C) V- F- F- F- V. 

(D) V- V- F- V- V. 

 

19) A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, lei nº 

9394/96, estabelece as incumbências das escolas e 

dos docentes. De acordo com a lei não é correto 

afirmar que cabe à escola: 

 

(A) Elaborar o Plano Nacional de Educação junto ao 

Município. 

(B) Velar pelo cumprimento do plano de trabalho de 

cada docente. 

(C) Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-

aula estabelecidos. 

(D) Prover meios para a recuperação dos alunos de 

menor rendimento. 

 

20) As Diretrizes Curriculares Nacionais são o conjunto 

de definições doutrinárias. Para o Ensino 

Fundamental apresenta como norteador de suas 

ações pedagógicas os princípios:  

 

(A) Da impessoalidade. 

(B) Éticos da autonomia. 

(C) Da igualdade. 

(D) Da isonomia. 

 

 

CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS                                   QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) A música é uma das linguagens da Arte. O Professor 

de Artes poderá apresentar aos seus alunos os 

diversos instrumentos e seus respectivos sons. 

Como o clarone, nas imagens a seguir: 
 

IMAGEM 1  IMAGEM 2 

 

 

 

 Referência: clarone. Disponivel em 

http://www.dpefran.com.br/clarones/clarone-baixo-bb-olds-

7168.html 

Considerando a educação musical e, e pela classificação 

das famílias ou naipes, O Professor poderá esclarecer 

aos seus alunos que o instrumento apresentado 

pertence à: 

(A) Família dos metais. 

(B) Família das madeiras. 

(C) Família da percussão. 

(D) Família das cordas. 
 

22) O Impressionismo foi um movimento artístico 

onde os artistas rejeitavam as convenções da arte 

acadêmica vigente na época. As pinturas do 

Impressionismo captavam as impressões 

perceptivas de luminosidade, cor e sombra das 

paisagens. Este movimento artístico teve como 

principal expoente: 
 

(A) Edgar Degas. 

(B) Sandro Botticelli. 

(C) Tintoreto. 

(D) Romero Brito.  
 

23) Rococó é um estilo artístico que se desenvolveu na 

Europa no século XVIII. Surgiu em 1700, na cidade 

de Paris, buscando a sutileza em contraposição aos 

excessos e suntuosidades do Barroco. Espalhou-se 

pela Europa no século XVIII e chegou à América em 

meados deste século. Este movimento artístico 

teve como principal expoente: 

(A) Anita Malfatti. 

(B) Rego Monteiro. 

(C) Di Cavalcanti. 

(D) Jean-Honoré Fragonard. 

 

 

 

24) Aos alunos do Ensino Fundamental, o Professor de 

Artes poderá apresentar as artes plásticas 

brasileiras. Ele pode apresentar aos seus alunos a 

seguinte imagem: 

 
Referência: A família. Fonte: 

https://catalisecritica.wordpress.com/ 

Observando os traços e as técnicas utilizadas e, no 

contexto das artes plásticas, a obra acima pode ser 

atribuída ao seguinte pintor brasileiro: 

(A) Ticiano Ferragamo. 

(B) Beatriz Milhazes. 

(C) Tarsila do Amaral. 

(D) Hélio Oiticica 
 

25) Em uma aula sobre pintores brasileiros, o 

Professor de Artes pode apresentar aos seus alunos 

a seguinte imagem: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referência: Índia e Mulata,1934. Fonte: http://www.proa.org/ 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                     QUESTÕES DE 21 A 60 

https://catalisecritica.wordpress.com/
http://www.proa.org/
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Com a imagem apresentada, o Professor de Artes poderá 

destacar aos seus alunos que, no contexto das artes 

plásticas, os traços e as técnicas utilizadas são atribuídas 

do seguinte artista brasileiro: 

(A) Benedito Calixto. 

(B) Candido Portinari 

(C) Antônio Parreiras. 

(D) Adelaide Campos. 

 

26) No Ensino fundamental, a partir do ensino de Arte 

ao aluno é possibilitado conhecer e valorizar a 

diversidade musical do Brasil. E esta habilidade 

pode ser desenvolvida através do seguinte eixo 

norteador: 

(A) Pintores nordestinos 

(B) O fazer teatral. 

(C) Música. 

(D) O museu. 

 

27) Com o intuito de ampliar saberes e conhecimentos 

dos alunos do Ensino Fundamental, o Professor 

poderá apresentar a seguinte definição: 

“Ficção que apresenta uma coisa para dar ideia 

de uma outra. Pintura ou escultura que 

representa ideias ou qualidades abstratas (por 

exemplo, a Fortaleza) por meio de um objeto ou 

figura, ou por um agrupamento de figuras. 

Desempenhou grande papel na arte clássica e 

neoclássica. No Renascimento eram associadas 

à mitologia e literatura greco-romanas” 

No contexto das Artes, o fragmento acima conceitua: 

(A) Matiz. 

(B) Alto-relevo. 

(C) Alegoria. 

(D) Saturação. 

 

28) No Ensino Fundamental, uma matriz curricular que 

preconiza “o fazer artístico” como eixo norteador 

do ensino de Arte propicia que o aluno seja capaz 

de: 

(A) Produzir percussão corporal. 

(B) Conhecer instrumentos musicais. 

(C) Promover percussão vocal. 

(D) Desenvolver métodos de investigação para a 

criação em arte. 

 

 

 

 

29) No Ensino fundamental, a partir do ensino de Arte 

ao aluno é possibilitado saber que paisagens reais 

e imaginárias podem ser criadas por artistas em 

seus trabalhos. E esta habilidade pode ser 

desenvolvida através do seguinte eixo norteador: 

(A) Pessoas e lugares. 

(B) Os museus históricos.  

(C) Os museus contemporâneos. 

(D) Histórias em quadrinhos. 

 

30) Em uma aula, o Professor de Artes poderá 

apresentar obras de Pablo Picasso aos seus alunos, 

como a seguir: 

 
Referência: Mulher chorando, Pablo Picasso. Disponível 

em https://www.estudopratico.com.br 

 

Considerando a História da Arte, a obra apresentada 

representa uma oportunidade para que o Professor de 

Artes possa explorar a seguinte temática com os alunos: 

(A) Expressionismo. 

(B) Cubismo. 

(C) Fovismo. 

(D) Futurismo. 
 

31) No Ensino fundamental, a partir do ensino de Arte 

ao aluno é possibilitado conhecer as origens da 

Arte e apreciar manifestações artísticas criadas há 

milhares de anos em diferentes locais. E esta 

habilidade pode ser desenvolvida através do 

seguinte eixo norteador: 

(A) Música eletrônica. 

(B) Histórias da Arte. 

(C) Histórias em quadrinhos. 

(D) Desenhos animados. 
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32) No Ensino fundamental, a partir do ensino de Arte 

ao aluno é possibilitado apreciar obras de artistas 

relacionadas a essas festas e lendas contadas e 

registradas no território brasileiro. E esta 

habilidade pode ser desenvolvida através do 

seguinte eixo norteador: 

(A) Culturas do Brasil. 

(B) Lugares turísticos. 

(C) A companhia “O Corpo”. 

(D) A importância das articulações corporais na dança. 

 

33) Com o intuito de ampliar saberes e conhecimentos 

dos alunos do Ensino Fundamental, o Professor 

poderá apresentar a seguinte definição: 

“É um traço vertical que serve para dividir os 

compassos.” 

 

No contexto das Artes musicais, o fragmento acima 

conceitua: 

(A) Clave. 

(B) A capella. 

(C) Barra de divisão. 

(D) Intensidade. 

 

34) No Ensino Fundamental, ao se trabalhar a temática 

“Pessoas e lugares” espera-se que o aluno construa 

um conjunto de saberes e conhecimentos 

relacionados à Arte que lhe permita ser capaz de: 

(A) Explorar os sons que podem ser produzidos pelo 

corpo. 

(B) Investigar e combinar sons para criar composições 

musicais. 

(C) Conhecer e construir instrumentos musicais. 

(D) Introduzir os conceitos de retrato e de paisagem 

como gêneros da Arte que podem ser realizados 

por meio de pintura, fotografia, desenho etc. 

 

35) Um Professor de Artes que trabalha o conteúdo 

“apoios do corpo humano” com alunos do Ensino 

Fundamental amplia noções e conceitos acerca do 

seguinte eixo norteador: 

(A) Famosos do Brasil. 

(B) Os cenários teatrais. 

(C) A música popular brasileira. 

(D) Corpo e Arte. 

 

 

 

 

36) Em uma aula sobre “artes cênicas (teatro)” voltada 

para alunos do Ensino Fundamental, o Professor de 

Artes poderá apresentar a seguinte definição: 

 

 “Figura de estilo que substitui o nome de um 

personagem por uma perífrase ou por um nome 

comum que o caracteriza.( O homem da coragem ao 

vento- D.Quixote)” 

No contexto da temática proposta, o fragmento acima 

conceitua: 

(A) Cenário. 

(B) Antonomásia. 

(C) Coxia. 

(D) Advertência. 

 

37) No Ensino Fundamental, elementos visuais 

associados aos gêneros musicais constitui um 

conteúdo conceitual presente no ensino de Artes.  

Assim sendo, tal conteúdo deve ser desenvolvido 

através do seguinte eixo norteador: 

(A) Teatro mambembe. 

(B) Música. 

(C) Teatro de sombras. 

(D) Teatro. 

 

38) No Ensino Fundamental, uma matriz curricular que 

propõe desenvolvimento de “pessoas e lugares” 

como eixo norteador das aulas de Artes 

possibilitará o aprendizado do aluno com relação 

ao seguinte conteúdo conceitual: 

(A) A observação e a imaginação na criação de 

paisagens e retratos. 

(B) A canção como interação de melodia e letra. 

(C) Escuta da musicalidade dos sons do cotidiano e 

criação musical. 

(D) Identificação de timbre e intensidade. 

 

39) Um Professor de Artes que deseja desenvolver o 

eixo norteador “espaços dedicados às artes” com 

alunos do Ensino Fundamental deverá fazê-lo 

através do seguinte conteúdo: 

(A) Máscaras africanas. 

(B) Xilogravuras. 

(C) Museus, instituições culturais, teatros e espações 

de apresentação artística. 

(D) Desenhos autorais. 
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40) No contexto das artes plásticas brasileiras, o 

Professor de Artes poderá apresentar aos seus 

alunos a imagem a seguir: 

 
Referência: Cristo Operário, 1951, têmpera, 187 x 310 cm. 

Fonte: http://www.vitruvius.com.br/ 

Uma vez observadas a imagem apresentada, o Professor 

de Artes poderá destacar que, no contexto das artes 

plásticas, os traços e as técnicas utilizadas são atribuídas 

ao seguinte artista brasileiro: 
 

(A) Romero Britto. 

(B) Patativa do Assaré. 

(C) Alfredo Volpi. 

(D) Tarsila do Amaral. 

 

41) No Ensino Fundamental, reconhecimento da 

multiplicidade de formas de representação e 

apresentação na arte dos retratos e das paisagens 

constitui um conteúdo atitudinal presente no 

ensino de Artes.  Assim sendo, tal conteúdo deve 

ser desenvolvido através do seguinte eixo 

norteador: 

 

(A) A arte marajoara. 

(B) Pessoas e lugares. 

(C) Melodrama. 

(D) Tragicomédia. 

 

42) No Ensino Fundamental, valorização da profissão 

de dançarino e dos grupos de dança brasileiros 

constitui um conteúdo atitudinal presente no 

ensino de Artes.  Assim sendo, tal conteúdo deve 

ser desenvolvido através do seguinte eixo 

norteador: 

 

(A) Corpo e Arte. 

(B) Pantomima. 

(C) Ópera. 

(D) Teatro do absurdo. 

43) Para iniciar uma aula, o Professor de Artes poderá 

apresentar aos alunos do Ensino fundamental a 

seguinte imagem: 

 
Referência: “Gioconda”. Leonardo da Vinci. Disponível em 

http://amoesauwe.blogspot.com.br 

 

De tal modo, o Professor deverá afirmar aos alunos que 

obra acima pode ser corretamente associada ao seguinte 

período da História da Arte: 

(A) Cobra. 

(B) Concretismo. 

(C) Surrealismo. 

(D) Renascimento. 

 

44) No Renascimento, enquanto movimento artístico, a 

razão e a natureza passam a ser valorizadas com 

grande intensidade. O homem renascentista, 

principalmente os cientistas, passa a utilizar 

métodos experimentais e de observação da 

natureza e universo. Este movimento artístico teve 

como principal expoente: 

 

(A) Leonardo da Vinci. 

(B) Pablo Picasso. 

(C) Fernand Léger. 

(D) André de Lothe. 
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45) No Ensino Fundamental, uma matriz curricular que 

propõe desenvolvimento de “música” como eixo 

norteador das aulas de Artes possibilitará o 

aprendizado do aluno com relação ao seguinte 

conteúdo conceitual: 

 

(A) Artes visuais nas ruas. 

(B) Muralismos. 

(C) Paisagem sonora e notação de sons. 

(D) Grafites. 

 

46) A linguagem visual transmite ideias e sensações 

através de símbolos que causam um maior impacto 

e efeito no observador do que a linguagem 

conceitual em alguns momentos. Os elementos 

visuais constituem a substância básica daquilo que 

vemos, são a matéria-prima de toda informação 

visual. Em relação ao elemento básico, o ponto, não 

é correto afirmar que: 

 

(A) Constrói a imagem e funciona como referência no 

espaço visual por ter um grande poder de atração 

para a visão humana. 

(B) É a primeira unidade da imagem, tendo como 

característica a simplicidade e irredutibilidade. 

(C) Foi utilizado  na pintura desenvolvida pelo artista 

francês Georges Seurat no final do séc. XIX. 

(D) Agem  por desagrupamento  de forma  aleatória 

impossibilitando a atração total da imagem. 

 

47)   Nas artes visuais, a linha é o elemento essencial do 

desenho, seja ele feito a mão livre ou por 

intermédio de instrumentos. A professora da 

Escola Municipal João Nogueira Filho, solicitou de 

seus alunos exemplos de desenhos e gravuras onde 

utiliza-se a técnica das linhas hachuradas.   

 

 Ana apresentou a figura: 

 

 

  Pedro apresentou a figura: 

    

 

 

 Paulo apresentou a figura: 

 

 

Em relação as figuras apresentadas pelos alunos, 

assinale a alternativa correta: 

(A) Ana  apresentou a figura  de acordo com a atividade 

proposta pela professora. 

(B) Paulo apresentou a figura  de acordo com a 

atividade proposta pela professora. 

(C) Pedro apresentou a figura  de acordo com a 

atividade proposta pela professora. 

(D) Nenhum dos alunos apresentaram a figura  de 

acordo com a atividade proposta pela professora. 

 

48)  Assinale a alternativa que preenche corretamente 

as lacunas abaixo.  
 

A textura é tão importante quanto a forma, 

tamanho e cor. Existem várias técnicas para se criar 

texturas nas artes plásticas. No Renascimento 

observamos texturas_____________, enquanto que no 

Impressionismo percebemos superfícies ___________ 

como nas obras de Rodin. 
 

(A) Empobrecidas; acabadas. 

(B) Duras e quebradas; desvalida. 

(C) Lisas e; inacabadas. 

(D) Crespa; finalizadas. 
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49)   A pintura gótica desenvolveu-se nos séculos XII, 

XIV e no início do século XV, quando começou a 

ganhar novas características que prenunciam o 

Renascimento.  O artista considerado um precursor 

da pintura do Renascimento que aperfeiçoou a 

técnica da pintura a óleo e trouxe um realismo 

nunca visto antes sendo um dos primeiros pintores 

flamengos a assinar suas obras de arte, que 

retratam a riqueza da burguesia e o 

desenvolvimento das cidades europeias do final da 

Idade Média, é o: 

 

(A) Caspar David Friedrich. 

(B) Francisco Goya. 

(C) Eugène Delacroix.  

(D) Jan Van Eyck. 

 

50)  A Arte Cristã Primitiva ganhou força a partir do 

ano 390 d.C, após o reconhecimento do 

cristianismo como religião oficial do Estado 

romano. Assinale a alternativa que não apresenta 

uma característica da arte cristã primitiva. 

 

(A) É a arte que surge nas catacumbas. 

(B) É executada por pessoas que não eram grandes 

artistas. 

(C) É executada principalmente nas catedrais com a 

presença de vitrais com temas religiosos. 

(D) É realizada por pessoas que seguiam os 

ensinamentos de Jesus Cristo.  

 

51)  Quando os portugueses chegaram ao Brasil 

encontraram, ao invés de pedras preciosas como 

queriam, figuras aparentemente incompreensíveis 

gravadas nas pedras. No Nordeste, Rio Grande do 

Norte e Paraíba, encontra-se a maior concentração 

de arte rupestre do mundo.  Analise as afirmativas 

abaixo em relação a arte rupestre.  

 

I. Os temas estão ligados ao cotidiano, como caça, 

fertilidade, objetos domésticos ou de trabalho.  

II. Desenvolve-se igualmente o senso de proporções e 

ornamentação. 

III. Produz obras de grande qualidade estética, 

estruturada em segmentos geométricos. 

IV. As pinturas são realizadas com os dedos ou com a 

ajuda de utensílios. 

V. As substâncias líquidas, água, clara de ovo e sangue 

são empregadas nas pinturas.  

 

Estão corretas apenas: 

(A) I, IV e V. 

(B) I, II e III. 

(C) II, IV e V. 

(D) I e IV. 

 

52)   O estilo artístico que surgiu na França, que   

refletia, portanto, os valores de uma sociedade fútil 

que buscava nas obras de arte algo que lhe desse 

prazer e a levasse a esquecer de seus problemas 

reais com cenas eróticas ou galantes da vida 

cortesã e da mitologia, caracterizado pelas linhas 

curvas, delicadas e fluídas, cores suaves, caráter 

lúdico e mundano dos retratos e das festas 

galantes, é o: 
 

(A) Barroco. 

(B) Rococó. 

(C) Humanista. 

(D) Antropocêntrico. 

 

53)  O movimento artístico que chamamos 

“Renascimento” nasceu na Itália. É uma 

característica da pintura no Renascimento: 
 

(A) Domínio da luz. 

(B) Rebuscamento. 

(C) Dualismo. 

(D) Perspectiva. 

 

54)  O Barroco brasileiro desenvolveu-se do século 

XVII ao início do século XIX, época em que na 

Europa o estilo já havia sido abandonado.  É 

correto afirmar que na arte barroca predomina: 
 

(A) Uma valorização das pessoas em si,  suas  

qualidades e  virtudes. 

(B) As emoções e não o racionalismo da arte 

renascentista. 

(C) Uma posição centralizada de destaque para o 

homem. 

(D) A retomada dos valores clássicos, essencial para os 

humanistas. 

 

55)  O impressionismo nas artes plásticas não 

apresenta como característica: 

  

(A) Valorização da ação da luz natural. 

(B) Pinceladas soltas. 

(C) Figuras com contornos nítidos. 

(D) Efeitos de sombras coloridas e luminosas. 
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56) Observe a imagem abaixo: 

 

 
 

Um dos artistas brasileiros mais importantes no 

período de chegada do estilo de pintura 

“Impressionismo” no país foi o talentoso pintor e 

designer: 

(A) Eliseu Visconti. 

(B) Mestre Ataíde. 

(C) José Joaquim da Rocha. 

(D) Manuel de Jesus Pinto. 
 

57)  A arte moderna tem como principal característica 

o rompimento com padrões. Com o objetivo de 

criar uma nova tendência artística, surgiram 

diversos movimentos. O concretismo está 

representado na tela: 

 

 

 

 

I .     

           

        

 

 

 

II.         

 

 

 

 

 

 

 

 

III.    

 

 

 

 

(A) I apenas. 

(B) III apenas. 

(C) II apenas. 

(D) II e III apenas. 

 

58)  A Arte Contemporânea é uma tendência artística 

que surgiu na segunda metade do século XX, mais 

precisamente após a Segunda Guerra Mundial e se 

prolonga até os dias atuais. Em relação a arte 

contemporânea, não é correto afirmar que:  

 

(A) O espectador é provocado e convidado às mais 

variadas reflexões. 

(B) Busca a originalidade e o que é mais inovador. 

(C) Nasceu da junção de diferentes expressões e 

manifestações.  

(D) O espectador é um contemplador passivo do 

estético.. 

 

59)   Assinale a alternativa que preenche corretamente 

as lacunas abaixo. 

 A ______________ propõe uma revolução no universo 

das sensações e da forma, a __________________ propõe 

no campo das ideias, abrangendo esferas não 

artísticas como a política, o corpo, a sexualidade, a 

filosofia, a ética e demais interfaces estabelecidas 

pela produção cultural de nossos dias. 

 

(A) arte moderna; arte contemporânea. 

(B) arte contemporânea; arte moderna. 

(C) arte contemporânea; arte gótica.  

(D) arte moderna;  arte cristã primitiva. 

 

60)  Com Dom João, chegou ao Brasil o neoclassicismo, 

um estilo artístico que se reporta a época clássica, 

ou seja, à antiguidade grega e romana. No 

neoclassicismo o artista deveria: 

 

I. Imitar a realidade criando o real. 

II. Cumprir os padrões estéticos da Beleza Perfeita. 

III. Obedecer os padrões rígidos de cor e tema. 

IV. Exaltar a liberdade humana. 
 

Estão corretas apenas: 

(A) II, III e IV. 

(B) II e III. 

(C) I, II e III. 

(D) I, II e IV. 

 

 


