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PORTUGUÊS 
 

INSTRUÇÕES: As questões de 01 a 08 dizem respeito ao 

texto abaixo. Leia-o atentamente antes de respondê-las. 

 

(Texto) 

 

 
 

01. De acordo com o Texto, é CORRETO afirmar que o pro-

nome “eles” (linha 5) refere-se ao seguinte trecho do Texto:  

 

A) “Stefano” (linha 7) e “Carla” (linha 8); 

B) “Emilia-Romagna” (linha 4); 

C) “Castel San-Giovanni” (linha 3); 

D) “Um italiano de 81 anos” e “Ansa” (linha 14); 

E) “Ansa” (linha 14) e “Alpina” (linha 17). 

 

 

02. “Bozzini, que é membro da reserva da infantaria monta-

nhesa Alpina, [...]” (linhas 15 a 17). A partícula grifada 

“que” introduz uma: 

 

A) Oração subordinada substantiva completiva nominal. 

B) Oração subordinada substantiva predicativa. 

C) Oração subordinada adverbial causal. 

D) Oração subordinada adjetiva restritiva. 

E) Oração subordinada adjetiva explicativa. 

 

 

03. A partícula “que” empregada na linha 16 do Texto pode-

ria ser CORRETAMENTE substituída pela seguinte alterna-

tiva: 

 

A) “no qual”; 

B) “o qual”; 

C) “em que”; 

D) “a qual”; 

E) “para o qual”. 

 

 

04. “Bozzini, que é membro da reserva da infantaria monta-

nhesa Alpina, usa ainda o chapéu que fazia parte de seu 

uniforme, com uma longa pena.” (linhas 15 a 18). Sobre o 

trecho destacado, analise os itens abaixo e responda a alterna-

tiva CORRETA. 

 

I- É uma oração subordinada adjetiva restritiva; 

II- É uma oração que possui como característica restringir, 

particularizar, limitar a significação do substantivo antece-

dente; 

III- Indica que a informação que está sendo prestada não se 

aplica ao todo, mas tão somente a uma parte do todo, ou 

seja, ao “chapéu”. 

 

Dos itens acima: 

 

A) Apenas o item I está correto. 

B) Apenas o item III está correto. 

C) Apenas os itens I e II estão corretos. 

D) Apenas os itens II e III estão corretos. 

E) Todos os itens estão corretos. 

 

 

05. “Um vídeo registrou Stefano Bozzini tocando acordeão, 

[...]” (linhas 6 e 7). O verbo destacado está conjugado no: 

 

A) Presente do indicativo. 

B) Presente do subjuntivo. 

C) Pretérito imperfeito do indicativo. 

D) Futuro do pretérito do indicativo. 

E) Pretérito perfeito do indicativo. 

 

 

06. “Juntos há 47 anos, eles não podem se encontrar pesso-

almente...” (linhas 4 e 5). Sobre a colocação pronominal, 

analise o trecho acima retirado do Texto e, em seguida, assi-

nale a alternativa CORRETA. 

 

A) Há um caso obrigatório de próclise. 

B) Em geral, toda ênclise a um verbo no infinitivo é 

correta, ainda que exista um fator de próclise. 

C) Poderia ser corretamente substituído por “encontrar-

se-iam”. 

D) Há erro de colocação pronominal no trecho em ques-

tão. 

E) Não é permitido próclise há um verbo no infinitivo. 

 

 

07. Assinale a regra pela qual a vírgula foi utilizada no se-

guinte trecho retirado do Texto: 

 

“[...] segundo a agência italiana de notícias Ansa, mas proíbe 

visitas no momento devido à pandemia.” (linhas 13 a 15) 

 

A) Emprega-se a vírgula para isolar elementos de mes-

mo valor sintático que formam, muitas vezes, enu-

merações. 

B) Emprega-se a vírgula para isolar conjunções adver-

sativas. 

C) Emprega-se a vírgula para isolar as orações adjetivas 

explicativas. 

D) Emprega-se a vírgula para separar adjuntos adverbi-

ais locucionais deslocados dentro da estrutura oraci-

onal. 

E) Emprega-se a vírgula para isolar o vocativo. 
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08. “Todos usam máscaras de proteção.” (linhas 11 e 12). 

Com base nas classes de palavras, assinale a alternativa que 

representa CORRETAMENTE a palavra destacada. 

 

A) Pronome relativo. 

B) Pronome demonstrativo. 

C) Pronome indefinido. 

D) Adjetivo. 

E) Advérbio. 

 

 

09. A crase não pode ser empregada na seguinte situação: 

 

A) Quando há contração entre preposição (exigida por 

regência nominal) e artigo definido feminino. 

B) Quando há contração entre preposição (exigida por 

regência verbal) e artigo definido feminino. 

C) Antes de verbos no infinitivo. 

D) Antes de nomes que apresentam a palavra moda (ou 

maneira) implícita. 

E) Antes de palavra masculina quando, diante dela, 

houver uma palavra feminina subentendida 

 

 

10. Com base na significação das palavras, entende-se por 

“transacionado” algo que: 

 

A) tem o seu casamento contratado. 

B) foi objeto de transação, de negócio; negociado. 

C) deixou-se subornar ou traiu alguém por dinheiro ou 

por outro tipo de vantagem. 

D) corre perigo de algum desdouro, embaraço ou dano. 

E) recebeu perdão. 

 

 

 

FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO 
 

11. O construtivismo ocupa uma posição importante dentro 

das teorias de aprendizagem, baseado na perspectiva de que o 

aluno constrói seu conhecimento a partir da interação entre 

sujeitos e o meio. No ensino construtivista: 

 

A) É papel do professor criar condições de experimen-

tação e atividades estimulantes mediando para que 

os alunos possam construir seus próprios saberes. 

B) O aprendizado é considerado como uma progressão 

gradual e ascendente, de modo que o papel do pro-

fessor é demonstrar quais caminhos tomar e que fer-

ramentas dominar neste percurso. 

C) É preciso que o professor crie situações de estimulo 

e resposta, tendo em vista que sua evolução ocorre 

por um refinamento em seu comportamento por 

meio de seu relacionamento com o ambiente. 

D) O professor precisa apenas possibilitar que os alunos 

tenham um ambiente propício ao desenvolvimento 

natural e inerente à espécie humana. 

E) Acredita-se que o raciocínio nasce com a criança. É 

necessário apenas despertá-lo; sua autossuficiência é 

desenvolvida a partir de uma relação mútua de con-

fiança. 

 

 

12. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional define 

que a classificação em qualquer série ou etapa, exceto a pri-

meira do ensino fundamental poderá ser feita, entre outras 

modalidades, por promoção que se refere a: 

 

A) candidatos procedentes de outras escolas. 

B) candidatos procedentes de outros países. 

C) candidatos procedentes de outras escolas de outros 

municípios ou estados. 

D) alunos que cursaram, com aproveitamento, a série ou 

fase anterior, na própria escola. 

E) avaliação feita pela escola, que defina o grau de de-

senvolvimento e experiência do candidato e permita 

sua inscrição na série ou etapa adequada. 

 

 

13. O Estatuto da Criança e do Adolescente, lei n° 8.069/90, 

define em seu artigo n° 28 que colocação em família substitu-

ta, independentemente da situação jurídica da criança ou 

adolescente, deve ser feita de acordo com as classificações: 

 

A) Mediante apadrinhamento. 

B) Mediante o acompanhamento realizado pelo Conse-

lho Tutelar. 

C) Mediante a colocação em programa assistencial. 

D) Mediante guarda, tutela ou adoção. 

E) Mediante família extensa. 

 

 

14. As competências gerais da Educação Básica estão inter-

relacionadas e estão presentes no tratamento didático propos-

to para as três etapas da Educação. Desse modo, assinale a 

alternativa que descreve CORRETAMENTE uma destas 

competências em conformidade com a BNCC. 

 

A) Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente 

construídos sobre o mundo físico, social, cultural e 

digital para entender e explicar a realidade, continuar 

aprendendo e colaborar para a construção de uma 

sociedade justa, democrática e inclusiva. 

B) Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas 

e culturais permitidas pela estrutura curricular, e 

também participar de práticas diversificadas previs-

tas pela seleção realizada pela escola. 

C) Escolher entre a diversidade de saberes e vivências 

culturais aquelas que possibilitem entender e fazer 

escolhas alinhadas ao desenvolvimento pessoal e ao 

seu projeto de vida. 

D) Descrever modificações da natureza e da paisagem 

realizadas por diferentes tipos de sociedade, com 

destaque para os povos indígenas originários e povos 

africanos, e discutir a natureza e a lógica das trans-

formações ocorridas. 

E) Argumentar com opiniões pessoais, para formular, 

negociar e defender ideias, pontos de vista e deci-

sões comuns que respeitem e contestem os direitos 

humanos, a consciência socioambiental e o consumo 

responsável. 

 

 

15. Dentro dos fundamentos pedagógicos da BNCC encon-

tramos a defesa da educação integral, que é tomada como 

conceito diretamente relacionado a uma visão de ensino dedi-

cado: 

 

A) à Construção de uma educação pública que conside-

re as múltiplas realidades existentes no Brasil, dando 
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ênfase nas oportunidades de ingresso e permanência 

em uma escola de Educação Básica para quaisquer 

tipos e classes sociais. 

B) ao Reconhecimento do “Eu”, do “Outro” e do “Nós”, 

ou seja, o conhecimento de si, das referências imedi-

atas do círculo pessoal, da noção de comunidade e 

da vida em sociedade. 

C) para Planejar com um claro foco na equidade, que 

pressupõe reconhecer que as necessidades dos estu-

dantes são diferentes, dando atenção a aspectos indi-

viduais e coletivos que estão circunscritos dentro da 

unidade escolar. 

D) a Requerer e defender o compromisso com os alunos 

com deficiência, reconhecendo a necessidade de prá-

ticas pedagógicas inclusivas e de diferenciação cur-

ricular. 

E) à Construção intencional de processos educativos 

que promovam aprendizagens sintonizadas com as 

necessidades, as possibilidades e os interesses dos 

estudantes e, também, com os desafios da sociedade 

contemporânea. 

 

 

16. O "Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova" consoli-

dava a visão de um segmento da elite intelectual que, embora 

com diferentes posições ideológicas, vislumbrava a possibili-

dade de interferir na organização da sociedade brasileira do 

ponto de vista da educação.  Este movimento tinha como 

bandeira de luta: 

 

A) a Escola única, laica e gratuita.  

B) as Escolas comunitárias e socialistas. 

C) o Ensino positivo, baseado na observação e na expe-

rimentação. 

D) a defesa da educação pública e pelo fechamento do 

ensino privado. 

E) a implementação de uma Legislação Educacional 

Nacional. 

 

 

17. Durante a Era Vargas (1930 – 1945) houveram diversas 

transformações no que tange à educação brasileira. Identifi-

que qual alternativa descreve CORRETAMENTE uma das 

consolidações deste período. 

 

A) Criação do Ministério da Educação e Saúde Pública 

em 1930. 

B) Primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação em 

1934. 

C) Primeiro Plano Nacional de Educação em 1942. 

D) Consolidação das Diretrizes Nacionais Curriculares 

de 1992. 

E) Implementação do método Paulo Freire de alfabeti-

zação em 1945. 

 

 

18. A sexta meta do Plano Nacional de Educação, Lei n° 

13.005/2014, estabelece o oferecimento da Educação em 

Tempo Integral. De acordo com esta meta, esta modalidade 

deverá ser oferecida: 

 

A) na modalidade de educação profissional técnica de 

nível médio, com a finalidade de ampliar a oferta e 

democratizar o acesso à educação profissional públi-

ca e gratuita. 

B) em regime de colaboração entre estados e municí-

pios fomentando a respectiva oferta por parte das 

instituições públicas, de forma orgânica e articulada 

às políticas públicas. 

C) em no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das esco-

las públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% 

(vinte e cinco por cento) dos (as) alunos (as) da edu-

cação básica. 

D) estimulando a articulação entre pós-graduação, nú-

cleos de pesquisa e cursos de formação para profis-

sionais da educação, de modo a garantir a elaboração 

de currículos e propostas pedagógicas para o ensino 

integral. 

E) induzindo processo contínuo de auto avaliação das 

escolas de educação básica, por meio da constituição 

de instrumentos de avaliação que orientem as di-

mensões a serem fortalecidas, destacando-se a elabo-

ração de planejamento estratégico e a melhoria con-

tínua da qualidade educacional. 

 

 

19. A Lei Federal nº 11.645/08 inclui o ensino obrigatório de 

História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, que são articu-

lados: 

 

A) nos estabelecimentos de ensino fundamental e de en-

sino médio, públicos e privados, exceto em escolas 

confessionais.  

B) nos estabelecimentos de ensino médio, públicos e 

privados, exceto em escolas confessionais.  

C) nos estabelecimentos de ensino infantil, fundamental 

e médio, públicos ou privados. 

D) nos estabelecimentos de ensino infantil, fundamental 

e médio, públicos ou privados, exceto em escolas 

confessionais. 

E) nos estabelecimentos de ensino fundamental e de en-

sino médio, públicos e privados. 

 

 

20. O processo de Planejamento de Ensino nada mais é do 

que antecipar algumas situações de aprendizagem de forma a 

organizar e sistematizar conteúdos e objetivos a serem cons-

truídos em sala de aula. São elementos reunidos no plano de 

ensino: 

 

I- Objetivos específicos estabelecidos a partir dos objetivos 

educacionais, a serem trabalhados em aulas específicas.  

II- Descrição dos recursos didáticos e metodologia de ensino. 

III- Procedimento de avaliação que possa dimensionar o 

quanto foram cumpridos os objetivos de aula. 

IV- Conhecimento da realidade da sala de aula, que pode ser 

realizada por meio de uma avaliação somativa. 

 

Estão corretos: 

 

A) Apenas os itens I e II. 

B) Apenas o item III. 

C) Apenas os itens II e IV. 

D) Apenas os itens I, II e III. 

E) Os itens I, II, III e IV. 
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NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 

21. De acordo com os direitos e garantais fundamentais, pre-

vistos na Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa 

CORRETA. 

 

A) Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, não 

podendo a obrigação de reparar o dano e a decreta-

ção do perdimento de bens ser, nos termos da lei, es-

tendidas aos sucessores e contra eles executadas, até 

o limite do valor do patrimônio transferido. 

B) A Lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetí-

veis de graça ou anistia a prática da tortura, os cri-

mes digitais, o tráfico ilícito de entorpecentes e dro-

gas afins, o terrorismo e os definidos como crimes 

hediondos, por eles respondendo os mandantes, os 

executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. 

C) A pena será cumprida em estabelecimentos comuns, 

independentemente da natureza do delito, a idade e o 

sexo do apenado. 

D) Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturali-

zado, em caso de crime comum, praticado antes da 

naturalização, ou de comprovado envolvimento em 

tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. 

E) Apenas aos litigantes, em processo judicial são asse-

gurados o contraditório e ampla defesa, com os mei-

os e recursos a ela inerentes. 

 

 

22. Nos termos da Constituição Federal de 1988, são inelegí-

veis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os pa-

rentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por 

adoção, do Presidente da República, de Governador de Esta-

do ou Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem 

os haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, 

salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. 

Sobre o militar que contar com menos de dez anos de serviço, 

que seja alistável, assinale a alternativa CORRETA em rela-

ção à elegibilidade. 

 

A) Será elegível após se afastar da atividade militar. 

B) Será elegível após ser agregado pela autoridade su-

perior e, se eleito, passará automaticamente, no ato 

da diplomação, para a inatividade. 

C) Será elegível somente após completar mais de quin-

ze anos de serviço militar. 

D) Será elegível somente em caso de guerra. 

E) Não será elegível em nenhuma hipótese. 

 

 

23. A Constituição Federal de 1988 prevê que é vedada a 

cassação de direitos políticos. Há previsão expressa na Cons-

tituição, em que é possível a perda ou suspensão dos direitos 

políticos. Assinale a ÚNICA alternativa que NÃO correspon-

de a uma dessas hipóteses previstas na Constituição. 

 

A) Cancelamento da naturalização por sentença transi-

tada em julgado. 

B) Capacidade civil absoluta. 

C) Condenação transitada em julgado, enquanto dura-

rem seus efeitos. 

D) Improbidade administrativa. 

E) Recusa de cumprir obrigação a todos imposta. 

 

 

24. O professor de Direito Constitucional da Universidade 

Kappa Alpha, lecionou aos alunos do 4º período do curso de 

Direito sobre as competências atribuídas pela Constituição 

Federal aos órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo e 

Judiciário. Durante a aula, ensinou aos estudantes que proces-

sar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da República nos 

crimes de responsabilidade é competência: 

 

A) Da Câmara dos Deputados. 

B) Do Supremo Tribunal Federal. 

C) Do Senado Federal. 

D) Do Superior Tribunal de Justiça. 

E) Do Ministério Público Federal. 

 

 

25. De acordo com a Constituição Federal de 1988, é certo 

dizer que vagando os cargos de Presidente e Vice-Presidente 

da República nos últimos dois anos do período presidencial: 

 

A) A eleição para ambos os cargos será feita trinta dias 

depois da última vaga, pelo Congresso Nacional, na 

forma da lei. 

B) A eleição para ambos os cargos será feita quarenta e 

cinco dias depois da última vaga, pelo Congresso 

Nacional, na forma da lei. 

C) A eleição para ambos os cargos será feita noventa 

dias depois da última vaga, pelo Congresso Nacio-

nal, na forma da lei. 

D) A eleição para ambos os cargos será feita setenta di-

as depois da última vaga, pelo Congresso Nacional, 

na forma da lei. 

E) A eleição para ambos os cargos será feita sessenta 

dias depois da última vaga, pelo Congresso Nacio-

nal, na forma da lei. 

 

 

26. Para efeitos do Código Penal (Decreto-lei nº 2.848/40), a 

conduta de subtrair o condômino, co-herdeiro ou sócio, para 

si ou para outrem, a quem legitimamente a detém, a coisa 

comum, constitui crime de: 

 

A) Furto. 

B) Roubo. 

C) Sequestro. 

D) Furto de coisa comum. 

E) Extorsão. 

 

 

27. Assinale a alternativa que corresponde à conduta típica do 

crime de “Aliciamento de trabalhadores de um local para 

outro do território nacional”, nos termos do Código Penal 

(Decreto-lei nº 2.848/40).  

 

A) Aliciar trabalhadores, com o fim de levá-los de uma 

para outra localidade do território nacional. 

B) Recrutar trabalhadores, mediante fraude, com o fim 

de levá-los para território estrangeiro. 

C) Exercer atividade, de que está impedido por decisão 

administrativa. 

D) Frustrar, mediante fraude ou violência, obrigação le-

gal relativa à nacionalização do trabalho. 

E) Frustrar, mediante fraude ou violência, direito asse-

gurado pela legislação do trabalho. 
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28. O Código Penal (Decreto-lei nº 2.848/40) prevê a conduta 

típica de facilitar, com infração de dever funcional, a prática 

de contrabando ou descaminho como crime de: 

 

A) Prevaricação. 

B) Corrupção passiva. 

C) Condescendência criminosa. 

D) Advocacia administrativa. 

E) Facilitação de contrabando ou descaminho. 

 

 

29. O crime de “Tráfico de Influência”, previsto no Código 

Penal (Decreto-lei nº 2.848/40) tem a conduta típica de: 

 

A) Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito 

ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo 

consumo de mercadoria. 

B) Importar ou exportar mercadoria proibida. 

C) Solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para ou-

trem, vantagem ou promessa de vantagem, a pretex-

to de influir em ato praticado por funcionário públi-

co no exercício da função. 

D) Opor-se à execução de ato legal, mediante violência 

ou ameaça a funcionário competente para executá-lo 

ou a quem lhe esteja prestando auxílio. 

E) Impedir, perturbar ou fraudar concorrência pública 

ou venda em hasta pública, promovida pela adminis-

tração federal, estadual ou municipal, ou por entida-

de paraestatal; afastar ou procurar afastar concorren-

te ou licitante, por meio de violência, grave ameaça, 

fraude ou oferecimento de vantagem. 

 

 

30. Após a aula de Direito Constitucional, Samira, estudante 

do 4º período do curso de direito da Universidade Kappa 

Beta, estava em dúvida sobre a definição dos princípios fun-

damentais previstos na Constituição Federal de 1988. A prin-

cipal dúvida de Samira, dizia respeito à classificação consti-

tucional do que dispõe a Constituição ao prever a expressão 

“garantir o desenvolvimento nacional”. Dessa forma, buscou 

auxílio com a professora Roberta, que prontamente lhe expli-

cou que a garantia do desenvolvimento nacional, constitui: 

 

A) Um dos objetivos fundamentais da República Fede-

rativa do Brasil. 

B) Um dos fundamentos da República Federativa do 

Brasil. 

C) Um dos princípios que rege a República Federativa 

do Brasil nas relações internacionais. 

D) Um dos princípios econômicos da Constituição. 

E) Um dos preceitos tributários. 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

31. Leia com atenção: 

 

I - Apesar da efervescência das manifestações da Semana de 

Arte Moderna, o ensino segue as tendências da escola tradi-

cional, que defende a necessidade de copiar modelos para 

treinar habilidades manuais; 

II - Criação dos primeiros cursos de licenciatura em Arte, 

com dois anos de duração e voltados à formação de profes-

sores capazes de lecionar música, teatro, artes visuais, dese-

nho, dança e desenho geométrico; 

III - Ana Mae Barbosa cria a Proposta Triangular. 

 

A ordem cronológica dos relevantes eventos educacionais 

acima é: 

 

A) III – I – II; 

B) II – I – III; 

C) I – II – III; 

D) II – III – I; 

E) III – II – I. 

 

 

32. Assinale a alternativa que NÃO ESTÁ correlacionada a 

um folguedo tipicamente brasileiro. 

 

A) Quadrilha; 

B) Samba de Roda; 

C) Frevo; 

D) Dia das Bruxas; 

E) Baião 

 

 

33. É um movimento da arte contemporânea: 

 

A) Pop Art; 

B) Bonsai; 

C) Rococó; 

D) Rupestre; 

E) Cuneiforme. 

 

 

34. NÃO corresponde ao nome de um artista da Idade Média: 

 

A) João Gonçalves; 

B) Hélio Oiticica; 

C) Stefan Lochner; 

D) Giotto di Bondone; 

E) Pietro Lorenzetti. 

 

 

35. Escultura: 

 

(__) É uma arte que representa imagens plásticas em relevo 

total ou parcial;  

(__) Os processos da arte em escultura datam da Idade Média 

e sofreram muitas variações até a atualidade; 

(__) O trabalho realizado por um escultor, aquele que escul-

pe, é a escultura, que também pode ser definida como a arte 

que representa imagens em duas dimensões; 

(__) Usa a tridimensionalidade do espaço. 

 

Levando-se em consideração que V significa Verdadeiro e F 

significa Falso, a sequência CORRETA das proposições 

acima é: 

 

A) F – V – F – V; 

B) F – V – V – V; 

C) V – V – F – F; 

D) V – F – V – F; 

E) V – F – F – V.  
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36. Croqui ou esboço: 

 

I - Um desenho rápido, normalmente feito à mão sem a 

ajuda de demais instrumentos que não propriamente os de 

traçado e o papel; 

II - Feito com a intenção de discutir determinadas ideias 

gráficas ou de simplesmente registrá-las; 

III - Normalmente são os primeiros desenhos feitos dentro 

de um processo para se chegar a uma pintura ou ilustração 

mais detalhada. 

 

Sobre os itens acima podemos afirmar que: 

 

A) Apenas I está correto; 

B) Apenas III está correto; 

C) Apenas II está incorreto; 

D) Todos estão incorretos; 

E) Todos estão corretos. 

 

 

37. Leia com atenção: 
 

(__) Batuque - dança de terreiro com dançadores de ambos 

os sexos, organizados em duas fileiras – uma de homens e 

outra de mulheres. A coreografia apresenta passos com no-

mes específicos: “visagens” ou “micagens”, “peão parado” ou 

“corrupio”, “garranchê”, “vênia”, “leva-e-traz” ou “cã-cã”; 

(__) Catira ou cateretê – dança de terreiro executada por 

homens e mulheres postos em roda sem preocupação de for-

mar pares. No centro, fica o solista, “puxando” os cantos e 

improvisando movimentos constituídos de saltos, volteios, 

passos miúdos, balanceios; 

(__) Cana-verde - também chamada Caninha-verde, esta 

dança apresenta variantes no que se refere à cantoria, à core-

ografia, à poética e à música. No Rio de Janeiro, é uma das 

“miudezas” da Ciranda e uma dança com bastões. Algumas 

recebem nomes variados; como Cana-verde de passagem 

(MG e SP), Cana-verde simples (SP); 

(__) Caxambu: é executada exclusivamente por homens, 

organizados em duas fileiras opostas. Na extremidade de uma 

delas fica o violeiro que tem à sua frente o seu “segunda”, 

isto é, outro violeiro ou cantador que o acompanha na canto-

ria. 

 

Levando-se em consideração que V significa Verdadeiro e F 

significa Falso, a sequência CORRETA das proposições 

acima é: 
 

A) F – V – F – V; 

B) F – V – V – V; 

C) V – V – F – F; 

D) V – F – V – F; 

E) V – F – F – V.  

 

 

38. Existem apenas três cores verdadeiras: vermelho (magen-

ta), amarelo e azul (ciano). Elas são chamadas de primárias, 

porque nada pode ser misturado para produzi-los: eles devem 

ser feitos ou comprados. Com eles podemos fazer qualquer 

outra cor, EXCETO: 
 

A) Furta cor 

B) Branco; 

C) Bege; 

D) Rosa; 

E) Lilás. 

39. Tradicionalmente no desenho: 

 

(__) Linha reta: traçada de maneira firme, contínua, pode dar 

uma impressão de rigidez e dureza; 

(__) Linha curva: traçada da mesma maneira, pode sugerir 

suavidade e sinuosidade; 

(__) Linha horizontal: indica equilíbrio. Aparece em muitas 

obras de arte como expressão de espiritualidade e elevação; 

(__) Linha vertical: indica repouso. Também pode expressar 

quietude. 

 

Levando-se em consideração que V significa Verdadeiro e F 

significa Falso, a sequência CORRETA das proposições 

acima é: 

 

A) F – V – F – V; 

B) F – V – V – V; 

C) V – V – F – F; 

D) V – F – V – F; 

E) V – F – F – V.  

 

 

40. Misturando pares de cores primárias chegaremos aos 

laranjas, verdes e violetas, que são chamados de cores: 

 

A) Secundárias; 

B) Neutras; 

C) Primárias; 

D) Quaternárias; 

E) Terciárias. 

 

 


