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CARGO: Professor de Artes 
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INSTRUÇÕES: 
a) O candidato receberá juntamente com o caderno de provas CARTÃO-RESPOSTA, ambos já identificados com seu nome, 

número de inscrição e cargo pretendido; 
b) É dever do candidato conferir seu nome, número de inscrição e cargo se estão corretos e caso contrário alertar o fiscal; 
c) A prova terá duração de 2(duas) horas e 30(trinta) minutos, incluído o tempo para preenchimento do CARTÃO-

RESPOSTA. 
d) Este caderno contém um total de 25 (vinte e cinco) QUESTÕES OBJETIVAS, sendo 10 (dez) questões de Português, 05 

(cinco) questões de matemática e 10 (dez) questões de Conhecimentos Específicos/Legislação; 
e) Cada questão apresenta 4 (quatro) alternativas de resposta e apenas uma resposta correta; 
f) O CARTÃO-RESPOSTA não será substituído; 
g) Assinale, na prova, a alternativa que você julgar correta e, ao final, transcreva as respostas para o CARTÃO-RESPOSTA, 

marcando a quadrícula toda sobre a letra correspondente em cada questão, observando a mesma ordem da prova, 
conforme exemplo a seguir: 

 

h) O candidato deverá apor no CARTAO-RESPOSTA, as suas respostas por questão na ordem de 01 a 25, que será o único 
documento válido para sua correção e sua assinatura; 

Exemplo do modo correto de marcação das respostas:  

 

i) O CARTÃO-RESPOSTA será utilizado para conferência por leitora óptica para o processamento dos resultados, não 
podendo conter rasuras e ou marcações incorretas diferentes das contidas no exemplo da alínea “h”; 

j) Caso ocorrer rasura, inexistência de marcação da resposta ou for assinalada mais de uma opção por questão no 
CARTÃO-RESPOSTA, a questão será tida como incorreta. 

k) O CARTÃO-RESPOSTA deverá ser assinado na parte de baixo pelo candidato; 
l) Não deixe nenhuma questão sem resposta; 
m) Não é permitido o uso de calculadora ou qualquer outro aparelho similar; 
n) Somente utilize caneta azul ou preta; 
o) O caderno de provas e CARTÃO-RESPOSTA deverão ser entregues aos fiscais na saída; 
p) O candidato, após o término da prova, poderá destacar a parte abaixo na linha pontilhada e levar somente a anotação 

do gabarito; 
q) Em caso de dúvida, dirija-se ao fiscal de sala. 

BOA PROVA! 
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ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS PARA O CANDIDATO 
ATENÇÃO: Esta parte poderá ser destacada pelo candidato somente após o término da prova. 
  



I - PROVA DE PORTUGUÊS – (10 questões) 
 

 

(Texto) 

 

QUESTÃO 01. Assinale a alternativa correta. De acordo com o Texto: 
 
(A) Há um paradoxo explícito no texto dos problemas existentes na realidade monárquica vivida por Tomás 

Moro, descrita em seu livro Utopia, e a república dos dias atuais. 
(B) Em seu livro, Tomás Moro pôde prever no século XVI problemas existentes atualmente no Brasil, mesmo 

conhecendo primeiramente uma “ilha” de forma utópica. 
(C) Américo Vespúcio tornou-se inspiração para a obra de Tomás Moro, de forma que a ilha utópica fora 

buscada por ambos, de forma real e imaginária, respectivamente. 
(D) É perceptível que o autor do texto ironiza o fato de o Brasil, composto atualmente de problemas criticados 

por Tomás Moro no século XVI, ter sido deste fonte de inspiração positiva à obra. 
 
  



QUESTÃO 02. Sobre as orações (1) “que está falido” (linhas 13 e 14) e (2) “que se deseja construir” (linhas 14 e 
15), assinale a alternativa correta: 

 
(A) As orações (1) e (2) apresentam verbos na voz passiva e ambas restringem o sentido da oração principal 

respectiva. 
(B) Tanto a oração (1) quanto a oração (2) são introduzidas por pronomes relativos que exercem a função 

sintática de sujeito. 
(C) A oração (1) desempenha função de adjetivo em relação à oração principal, enquanto que a oração (2) 

desempenha função de advérbio. 
(D) As partículas “que” e “se” presentes na oração (2) exercem a mesma função morfológica. 
 
QUESTÃO 03. “No interior de orações, a vírgula serve para separar elementos que exercem a mesma função 

sintática”. No Texto, a vírgula utilizada para separar elementos que exercem a mesma função sintática 
encontra-se imediatamente após o termo: 

 
(A) “publicado” (linha 5). 
(B) “ilha” (linha 18). 
(C) “centralizada” (linha 25). 
(D) “Vespúcio” (linha 31) 
 
QUESTÃO 04. “...conhecido por haver se posicionado contra o rei (...)” (linha 3). Acerca da locução verbal “haver 

se posicionado” do trecho acima, é correto afirmar que: 
 
(A) Tem como verbo principal “haver” que concorda em número e pessoa com o sujeito. 
(B) Encontra-se na forma nominal denominada infinitivo, que, por si só, não exprime nem tempo nem modo.  
(C) A partícula “se” (linha 3) está incorretamente empregada, devendo nas locuções verbais ser proclítica. 
(D) Caso a locução tivesse sujeito no plural, deveria ser mantida sua conjugação na terceira pessoa do singular, 

uma vez que o verbo “haver” é impessoal. 
 
QUESTÃO 05. De acordo com as regras de concordância, é correto afirmar que o verbo “predominam” (linha 

22) do Texto está flexionado na terceira pessoa do plural pois concorda em número e pessoa com o seguinte 
elemento: 

 
(A) “ladrões” (linha 21). 
(B) “um bando de ladrões e uma justiça cega” (linhas 20 e 21). 
(C) “ganância, glória e paixões” (linhas 21 e 22). 
(D) “paixões” (linha 22). 
 
QUESTÃO 06. Em relação à acentuação gráfica do Texto, assinale a alternativa correta: 
 
(A) A palavra “Tomás” (linha 1) leva acento pela mesma regra que a palavra “questão” (linha 4). 
(B) A palavra “influência” (linha 8) é acentuada devido à regra dos acentos diferenciais. 
(C) Caso a palavra “Inglaterra” (linha 20) fosse substituída por “Salvador”, a crase presente imediatamente 

antes seria mantida. 
(D) A palavra “Vespúcio” (linha31) é acentuada devido à seguinte regra gramatical: acentuam-se as palavras 

paroxítonas terminadas em ditongo, seguido ou não de “s”. 
 
QUESTÃO 07. Sobre o estudo das classes gramaticais, é correto afirmar que o termo “muito” presente na oração 

abaixo exerce a mesma função morfológica que a seguinte palavra retirada do Texto: “Muito tempo foi 
perdido.” 

 
(A) “contra” (linha 3) 
(B) “bem” (linha 5) 
(C) “outras” (linha 6) 
(D) “essencialmente” (linha 7) 
 
  



QUESTÃO 08. O termo sublinhado no período abaixo poderia ser corretamente substituído pela expressão: 
 
“Na obra, antes de descrever a ilha, porém, Tomás Moro estabelece rigorosa crítica à Inglaterra tudoriana, (...)” 

(linhas 18 a 20) 
  
(A) No entretanto. 
(B) Porquanto. 
(C) Destarte. 
(D) Contudo. 
 
QUESTÃO 09. No trecho abaixo, também adaptado de Jusbrasil (19/12/2016), conclui-se que há um erro: 
 
“Dinheiro, ouro e prata são desprezíveis, porquanto irrelevantes; lá não existe prisão e punições: os pouquíssimos 

criminosos são obrigados a usar anéis e correntes de ouro - uma forma de marcar cinicamente a inutilidade 
das materialidades.” 

 
(A) de concordância verbal. 
(B) de concordância nominal. 
(C) de regência verbal. 
(D) de pontuação. 
 
QUESTÃO 10. Os verbos variam de significado a depender de sua regência. Nesse sentido, é correto afirmar que 

o verbo “visar” no sentido de “mirar em determinado alvo”: 
 
(A) O locativo vem introduzido pela preposição “em”. 
(B) Usa-se indistintamente como transitivo direto ou indireto.  
(C) É transitivo direto, não sendo introduzido por preposição. 
(D) O objeto indireto deve ser encabeçado pela preposição “a”. 
 

II - PROVA DE MATEMÁTICA – (05 questões) 
 

 
QUESTÃO 11. O conjunto dos números Reais é formado pela(o): 
 
(A) União entre os conjuntos Q e I. 
(B) Elementos do conjunto Q. 
(C) Intersecção entre Q e N.  
(D) União entre Q+ e R. 
 
QUESTÃO 12. Em uma determinada rampa de acesso em um parque na zona central da cidade, a parte mais alta 

da mesma mede 3 metros. Sabendo que o ângulo formado entre a rampa e a horizontal é de 10º, o 
comprimento aproximado, em metros, desta rampa é de: 
(Adote sen 10º = 0,17; cos 10º = 0,98; tang 10º = 0,18). 

 
(A) 9,28 metros. 
(B) 17,6 metros. 
(C) 12,4 metros. 
(D) 5,12 metros. 
 
QUESTÃO 13. Um notebook em seu lançamento era vendido por R$ 1.890,00. Após 02 meses, seu preço sofre 

um desconto de 10% sobre o valor de lançamento. E após 04 meses, a mercadoria sofreu um novo desconto 
de 20% sobre seu novo preço. Ao final destes 06 meses, o valor de venda deste notebook é de: 

 
(A) R$ 1.438,00. 
(B) R$ 1.582,00. 
(C) R$ 1.701,00. 
(D) R$ 1.360,80. 
 



QUESTÃO 14. A capacidade de uma caixa d’água feita sob medida para uma estabelecimento comercial é de 28 
m3. A sua capacidade correspondente em litros é de: 

 
(A) 28.000 litros. 
(B) 2.800 litros. 
(C) 280 litros. 
(D) 28 litros. 
 
QUESTÃO 15. Se a capacidade de um cubo é de 625.000 litros, seu volume em metros cúbicos é de: 
 
(A) 625 m3. 
(B) 6.250 m3. 
(C) 62.500 m3. 
(D) 62,5 m3. 
 

III - PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – (10 questões) 
 

 
QUESTÃO 16. O período Neolítico, sob a ótica do homem e de suas representações artísticas primitivas, tem 

características muito próprias e até definitivas que nos possibilitaram conhecer hábitos e aspectos da vida 
no período. Desse modo, a arte cumpre uma função de registro e evidência desse passado. A grande maior 
parte dos registros artísticos desse período tem por característica: 

 

(A) Representações da sedentarização do homem em agrupamentos e pequenas sociedades, onde grande 
maior parte de sua produção artesanal era em relação a agricultura e a criação de animais domesticados.  

(B) Corresponde ao aspecto nômade e guerreiro de diversos povos que se espalhavam pelos continentes 
explorando e caçando em diversas regiões até exaurir os recursos delas, as suas constantes buscas por novas 
regiões. 

(C) O registro bélico e das guerras e conflitos entre agrupamentos e pequenas civilizações, que dão acesso ao 
fato de como esse período era conturbado, violento e instável.  

(D) Muitas representações abstratas e de difícil interpretação de sentido e significado, de modo a sempre 
depender de análises antropológicas e científicas de outros dados mais específicos. 

 

QUESTÃO 17. A relação entre religião e arte está presente ao longo da história mundial, pois a arte serve as 
propostas e intenções religiosas através do uso da iconografia, de simbolismo e de representações, por 
exemplo. Dos períodos abaixo listados, qual deles que mais se afasta dessa relação entre religião e arte, 
enquanto se pensar na religião com um papel mais do que ser representada, mas também determinante 
para tais produções artísticas:  

 

(A) Bizantino. 
(B) Medieval. 
(C) Neoclássico. 
(D) Romântico. 
 

QUESTÃO 18. São todos artistas da vanguarda artística brasileira, exceto na alternativa:  
 

(A) Anita Malfatti, Mario de Andrade e Oswald de Andrade.  
(B) Di Cavalcanti, Tarsila do Amaral e Plínio Salgado. 
(C) Ferreira Gullar, Augusto de Campos e Manuel Bandeira. 
(D) Victor Meirelles, Almeida Júnior e Heitor Villa-Lobos. 
 

  



QUESTÃO 19. A dança nas culturas indígenas tem, de modo determinante, um aspecto: 
 

(A) Lúdico e coletivo, onde todos buscam criar meios de interação social da tribo. 
(B) Relacionado ao seu uso conforme as passagens do tempo, acontecimentos rurais e de acordo com as 

decisões dos líderes tribais.  
(C) Indefinido no que se refere em sua relação com o cotidiano da tribo, pois a dança é utilizada em situações 

que evocam valores terrenos.  
(D) Ritualístico, pois as danças podem ser cerimoniais, sagradas e evocarem os desejos, acontecimentos e 

passagens da comunidade.  
 
QUESTÃO 20. Assinale a alternativa que trace as diferenças entre as técnicas de produção de peças escultóricas 

da inscultura e do vulto pleno: 
 
(A) No primeiro a técnica busca, através do entalhamento, criar um relevo onde a composição da obra 

permanece ligada ao fundo, obrigando sua apreciação somente por alguns ângulos; já o vulto pleno trabalha 
com a tridimensionalidade de modo completo, permitindo ser observada através de qualquer ângulo.  

(B) A inscultura trabalha com o conceito da obra ser formada através da modelagem e da adição de materiais a 
sua composição, criando uma forma bidimensional ou tridimensional, já o vulto pleno está relacionado ao 
ato de esculpir e é exclusivamente tridimensional.  

(C) Ambas trabalham com relevos ligados a um fundo e há uma permanência e preponderância do observador 
optar em apreciar essas obras vistas de “frente”, ou seja, de um ângulo e ponto de vista específicos.  

(D) Ambas são esculturas tridimensionais, mas que diferem em aspectos técnicos no modo de serem executadas 
e compostas, desse modo, um olhar leigo não perceberá a diferença entre a produção de ambas as técnicas.  

 
QUESTÃO 21. Qual dos períodos listados abaixo não pertence a produção artística brasileira e sua história: 
 
(A) Barroco. 
(B) Rococó. 
(C) Românico. 
(D) Maneirismo. 
 
QUESTÃO 22. Podemos considerar que, em amplo aspecto, as Leis de Diretrizes e Bases da Educação brasileira, 

em relação ao ensino da arte, busca formas mais práticas em que o ensino se adapte as necessidades de 
cada aluno, podendo ter a necessidade das turmas serem organizadas conforme níveis equivalentes de 
adiantamento na matéria. Assim, muitas turmas poderão ser compostas de alunos de séries distintas, e não 
só para o ensino da arte, mas também para o ensino de línguas estrangeiras e outros componentes 
curriculares.  

 
Em relação a ambas as afirmações acima, é correto afirmar que: 
 
(A) A primeira parte está correta, a segunda incorreta. 
(B) A primeira parte está incorreta, a segunda correta. 
(C) Ambas estão incorretas. 
(D) Ambas estão corretas. 
 
  



QUESTÃO 23. Em relação ao Plano Nacional de Educação de 2014 (Lei nº 13.005), como parte das estratégias 
do Plano: 

 
I. Assegurar que todas as escolas públicas de ensino básico tenham acesso a energia elétrica, abastecimento 

de água tratada, esgotamento sanitário e manejo dos resíduos sólidos, além de acesso a equipamentos 
informáticos e internet.  

II. Ampliar programas e aprofundar ações de atendimento ao aluno, em todas as etapas: desde o transporte, 
material didático-escolar, alimentação e assistência à saúde.  

III. Criar grupos exclusivos que possuam maiores necessidades, seja pedagógica ou não, para melhor atendê-los 
de modo preferencial e exclusivo, com maior atenção e cuidado.  

 
Assinale a alternativa correta: 
 
(A) Somente I e III estão corretas. 
(B) Somente I e II estão corretas. 
(C) Somente II estão correta. 
(D) Todas estão corretas. 
 
QUESTÃO 24. O ensino da dança e da música, paralelamente, contribuem para o aluno, no que se refere ao 

aspecto do: 
 
(A) Movimento.  
(B) Expressão corporal. 
(C) Ritmo.  
(D) Consciência espacial.  
 
QUESTÃO 25. Uma das formas do professor trabalhar com produções artísticas que contenham em sua 

composição, de forma articulada, imagem, som e movimento, o ideal é que o professor escolha: 
 
(A) Pinturas e dança. 
(B) Filmes e vídeos. 
(C) Esculturas e performance. 
(D) Música e teatro. 
 

 


