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INSTRUÇÕES 

- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 

- Verifique se este caderno de provas contém 40 questões, numeradas de 01 a 40. Caso contrário, 

solicite ao fiscal da sala outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.  

- Para cada questão existe apenas UMA resposta correta.  

- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta que julgar correta.  

- Essa resposta deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTAS que você recebeu.  

 

VOCÊ DEVE 

- Procurar, no CARTÃO DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.  

- Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu.  

- Preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme o exemplo:  

 

ATENÇÃO 

- Marque as respostas com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, no CARTÃO DE 

RESPOSTAS. 

- Marque apenas uma letra para cada questão no CARTÃO DE RESPOSTAS. Mais de uma letra 

assinalada implicará anulação da questão, bem como marcações feitas em desacordo com o 

exemplo:     .  

- Não haverá substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS por erro de preenchimento ou por rasuras 

feitas pelo candidato. 

- Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de 

livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não) durante a realização da prova. O não 

cumprimento dessas exigências implicará na exclusão do candidato do concurso. 

- Em hipótese alguma o candidato poderá sair da sala com qualquer material referente à prova. Só 

será permitido ao candidato entregar sua prova depois de transcorrido o tempo de 01 (uma) hora do 

início da mesma. 

- Você terá 03 (três) horas para responder a todas as questões e preencher o CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  

- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver este caderno e seu CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  
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Língua Portuguesa 

 

Além das desculpas e das falhas 

  

A rede televisiva brasileira foi montada em bases comerciais, apesar de ter recebido grandes 

investimentos do Estado, seja por meio do sistema público de satélites e retransmissoras, por meio 

de concessões gratuitas das frequências ou por isenção de impostos, por financiamento e 

publicidade paga. 

 Segue, em geral, o modelo privado americano. A experiência europeia inicialmente voltou-

se para a TV pública, criada e mantida com os recursos do Estado. Houve exemplos de sucesso, 

alguns de fracasso. O Brasil inicialmente tentou criar emissoras educativas, cujo potencial, em tese, 

estaria voltado à elevação da formação cultural e do conhecimento. A estratégia sofreu muitos 

reveses por décadas, com sucessos pontuais de alguns programas e experiências educacionais. 

(Adaptado de Revista Época, ago. 2018) 

01. Analise as assertivas abaixo: 

I. O Brasil não tem emissoras educativas. 

II. A rede televisiva comercial é mais dinâmica na programação. 

III. O Estado só investe diretamente nas TVs comercias. 

IV. A TV pública não tem sucesso, porque apresenta programas culturais. 

De acordo com o texto, não está correto o que se afirma em: 

A) I e II apenas. 

B) I, II, III apenas. 

C) II, III e IV apenas. 

D) Todas as assertivas estão incorretas. 

 

02. Os vocábulos destacados no enunciado a seguir são respectivamente: “Segue, em geral, o 

modelo privado americano. A experiência europeia inicialmente voltou-se para a TV pública, 

criada e mantida com os recursos do Estado”. 

A) Verbo conjugado no presente do indicativo e adjetivo feminino. 

B) Verbo conjugado no pretérito perfeito do indicativo e substantivo feminino. 

C) Verbo conjugado no pretérito perfeito do indicativo e verbo no particípio. 

D) Verbo conjugado no futuro do pretérito do indicativo e verbo no gerúndio. 
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03. Os vocábulos: televisão, brasileira, concessões e educacionais são formados respectivamente 

pelos processos de: 

A) Aglutinação; composição – sufixação; composição – prefixação; composição – sufixação.   

B) Aglutinação; derivação – sufixação; composição – prefixação; composição – sufixação.   

C) Hibridismo; composição – sufixação; composição – prefixação; derivação – sufixação.   

D) Hibridismo; derivação – sufixação; derivação – prefixação; derivação – sufixação.   

 

04. Com relação à concordância verbal, assinale as alternativas com (V) verdadeiro ou (F) falso.  

(   ) O verbo assistir no sentido de ajudar não aceita preposição.  

(   ) O verbo haver no sentido de existir aceita plural. 

(   ) O verbo aspirar no sentido de desejar é aplicado com a preposição “a”. 

(   ) O verbo preferir no sentido de ter preferência exige a preposição “de”. 

(   ) Os verbos chover e nevar, referindo-se a fenômenos da natureza, recebem plural. 

A) V, F, V, F, F. 

B) V, V, V, F, F. 

C) V, F, V, F, V. 

D) F, F, F, F, F. 

 

05. Marque a alternativa que apresenta pontuação correta: 

A) Na mesma época recebeu um convite para dar aulas no Insper uma conceituada faculdade, com 

mensalidades, em torno de R$ 4 mil. (Adaptado Revista Época, 2018). 

B) Na mesma época, recebeu um convite para dar aulas no Insper, uma conceituada faculdade, com 

mensalidades em torno de R$ 4 mil. (Adaptado Revista Época, 2018). 

C) Na mesma época, recebeu um convite, para dar aulas no Insper uma conceituada faculdade com 

mensalidades em torno de R$ 4 mil. (Adaptado Revista Época, 2018). 

D) Na mesma época, recebeu um convite para dar aulas no Insper uma conceituada faculdade com 

mensalidades, em torno de R$ 4 mil. (Adaptado Revista Época, 2018). 

 

06. Assinale a alternativa que apresenta período composto por coordenação e subordinação. 

A) Chegou cedo, pois precisa atender às crianças. 

B) Ocorreu um acidente. A ambulância foi chamada. A vítima não resistiu. 

C) A mãe da criança não veio à escola, mas justificou a ausência. 

D) É necessário que todos participem do evento, pois serão discutidos temas importantes. 
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07. Considere os enunciados: 

I. A equipe de gravação definiu a ordem de apresentação do estudo. 

II. Existem, ainda, elementos deixados na cena do crime. 

III. No ambiente urbano, ocorrem cenas de violência. 

IV. Meus amigos assistiram ao filme de terror calados. 

Os termos sintáticos destacados são respectivamente: 

A) Objeto indireto; sujeito; adjunto adverbial; adjunto adnominal. 

B) Sujeito; objeto direto; adjunto adnominal; adjunto adverbial. 

C) Objeto direto; sujeito; adjunto adnominal; adjunto adverbial. 

D) Objeto direto; sujeito; adjunto adverbial; adjunto adnominal. 

 

08. Assinale o enunciado que apresenta ambiguidade de sentido. 

A) Saiu cedo de casa, pois morava longe do trabalho. 

B) Estava triste, no entanto, sorria para todos que se aproximavam. 

C) Encontrou a mãe e correu para abraçá-la, derrubando-a. 

D) A jovem encontrou o rapaz caído em seu quarto. 

 

09. Considerando o gênero textual, analise os enunciados. 

I. O infográfico apresenta informações visuais, números, imagens, resumindo o texto. 

II. A interpretação da charge depende do conhecimento de mundo e de conteúdo do leitor. 

III. A crônica caracteriza-se por não apresentar uma crítica social. 

IV. O texto informativo diferencia-se do texto opinativo por ser menos objetivo. 

Está correto: 

A) Apenas o que se afirma em IV. 

B) Apenas o que se afirma em III e IV. 

C) Apenas o que se afirma em I e II. 

D) Apenas o que se afirma em II. 

 

10. De acordo com a norma culta padrão, assinale o enunciado que não apresenta inadequação. 

A) Chegou à casa dos pais e foi a cozinha preparar um lanche. 

B) O professor visou o conhecimento dos estudantes quando prestou novas explicações. 

C) Traz contigo o anel, presente de noivado, para ser retificado pelo ourives. 

D) O jornal deverá ser distribuído de forma gratuíta aos associados adimplentes. 
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Matemática 

 

11. Uma turma de Administração da UNOMISTER do Oeste de Santa Catarina – SC, vai realizar 

um estudo estatístico sobre os salários recebidos por 5 vendedores de uma Loja de Móveis. Os 

salários ganhos pelos vendedores são: (2.800 - 1.100 - 2.600 - 2.400 - 1.800). A Média aritmética e 

a Mediana, são as seguintes, respectivamente: 

A) Média = 2.140 e Mediana = 2.600. 

B) Média = 2.140 e Mediana = 2.800. 

C) Média = 2.140 e Mediana = 1.800. 

D) Média = 2.140 e Mediana = 2.400. 

 

12. Temos um Triângulo Retângulo, um Isósceles, um Escaleno. Essas figuras pertencem, 

teoricamente a uma mesma família. Por pertencer a uma “mesma família” podemos encontrar 

algumas características ou uma característica a seguir, “comum para os três Triângulos”. Marcar a 

resposta Correta.   

A) Todos os lados são iguais para as três figuras. 

B) Todos os ângulos são iguais para as três figuras. 

C) Em todos esses triângulos a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus. 

D) Em todos esses triângulos a soma dos ângulos internos é igual a 360 graus. 

 

13. Se colocarmos os pontos A(1,8), B(2,1) e C(4,2) e formarmos um triângulo poderemos calcular 

a área por Determinantes (em unidades de área). Nesse caso qual será a área desse triângulo 

formado no Sistema Cartesiano Ortogonal? 

A) Área = 15 unidades de área. 

B) Área = 7,5 unidades de área. 

C) Área = 30 unidades de área. 

D) Área = 1000 unidades de área. 

 

14. Na trigonometria pode-se através do Sistema Cartesiano Ortogonal e seus ângulos formados, 

utilizar o Teorema de Pitágoras. Como sabemos que essa aplicação pode ser realizada, pergunta-se: 

Qual o resultado de Sen²(x) + Cos²(x) = ? 

A) 60 graus. 

B) 180 graus. 

C) 0. 

D) 1. 
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15. Qual o volume de uma lata de querosene em forma de cilindro, com raio de 20 centímetros e 

altura de 50 centímetros (usar π = 3,14)?  

A) Volume = 62.800m³. 

B) Volume = 628cm³. 

C) Volume = 62.800cm³. 

D) Volume = 62,8m³. 

 

Conhecimentos gerais 

 

16. O Território do Iguaçu foi um território federal criado pelo Decreto-Lei n.º 5.812, de 13 de 

setembro de 1943, pelo governo brasileiro de Getúlio Vargas e extinto em 18 de setembro de 1946, 

pela Constituição de 1946. O Território do Iguaçu abrangia parte do atual estado do Paraná e parte 

do estado de Santa Catarina. A ideia de criar novos territórios federais estava relacionada 

principalmente com a soberania nacional sobre as regiões de fronteira. O Território do Iguaçu tinha 

como capital a cidade de: 

A) Aparecida dos Portos (atual Cascavel) – PR. 

B) Iguaçu (atual Laranjeira do Sul) – PR. 

C) Cruzeiro (atual Joaçaba) – SC. 

D) Xapecó (atual Chapecó) – SC. 

 

17. Desbravando a mata, abrindo estradas e construindo pontes à base de muito sacrifício, Romeu 

Granzotto, em companhia de seu irmão Rineu, instalou-se na gleba de terra a que deram o nome de 

Romelândia, topônimo derivado do prefixo Romeu e do sufixo lândia que significa (Romelândia – 

terra de Romeu). Romelândia (SC) foi elevado a categoria de Município em 23 de setembro de 

1963, (Fonte – IBGE). Romelândia (SC) foi emancipado do município de: 

A) Campo Erê (SC). 

B) Anchieta (SC). 

C) Chapecó (SC). 

D) São Miguel do Oeste (SC). 

 

18. Na História do Oeste Catarinense destaca-se a riqueza das matas. Araucárias, louros, cedros 

entre outras espécies, foram muito procuradas e moveu, em determinado momento, a economia da 

região. Também a erva mate foi bastante explorada e serviu, entre outros fatores, para dar início a 

colonização do Oeste catarinense. Esse território despertou o interesse da Argentina e do Paraná que 
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se diziam proprietários de parte das terras do Oeste Catarinense durante o processo de colonização. 

Sobre este fato, assinale as alternativas abaixo com (V) verdadeiro ou (F) falso.  

(    ) A disputa pelas terras do oeste catarinense, pelos argentinos ficou conhecido como “Questão 

de Missiones”.  

(    ) A disputa pelas terras do oeste catarinense, pelos brasileiros ficou conhecido como “Questão 

de Palmas”. 

(   ) Para justificar a posse das terras do oeste catarinense os argentinos afirmavam que o divisor 

entre Brasil e Argentina era o Rio das Antas, conhecido como Rio Peperi-Guaçu após o “Tratado de 

Santo Ildefonso”. 

(   ) O Conflito entre Brasil e Argentina, sobre as terras do Oeste catarinense, foi resolvido pelo 

Presidente dos Estados Unidos da América – Grover Cleveland. 

(    ) Atualmente, no oeste catarinense o marco divisor entre Paraná e Santa Catarina é o Rio Santo 

Antônio. 

A sequência correta de cima para baixo é:  

A) F, F, V, F, V. 

B) V, F, V, F, V.  

C) V, V, F, V, F. 

D) F, V, V, F, F. 

  

19. A Guerra do Contestado foi um conflito armado entre a população cabocla e os exércitos legais 

do governo brasileiro. O conflito ocorreu entre 1912 e 1916 em uma região rica em madeira e erva-

mate. Referente ao conflito do Contestado assinale a alternativa incorreta. 

A) O conflito do contestado teve característica messiânicas. 

B) Deodato Manuel Ramos, vulgo "Adeodato" foi apontado como um dos últimos líderes dos 

“Revoltosos do Contestado”. 

C) Os caboclos decidiam criar um governo independente à Republica Brasileira sob o comando do 

Monge Antônio Conselheiro. 

D) O primeiro monge que ganhou fama foi João Maria de Agostini que peregrinou pregando e 

atendendo doentes na região do Contestado. 

 

20. Fronteira é um limite (linha) que divide dois países, estados ou cidades. O Brasil possui uma 

extensa fronteira. No total são 15.179km de fronteiras com diversos países da América do Sul. 

Dentre os países abaixo assinale aquele que não faz fronteira com o Brasil. 

A) Suriname. 
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B) Chile. 

C) Venezuela. 

D) Guiana. 

 

Conhecimentos específicos do cargo 

 

21. São Diretrizes do Plano Nacional da Educação, conforme assegura em sua Lei Nº 13.005, de 25 

de junho de 2014:  

I. Erradicação do analfabetismo; Superação das desigualdades educacionais, com ênfase na 

promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação; Melhoria da 

qualidade da educação; Valorização dos(as) profissionais da educação. 

II. Formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em que se 

fundamenta a sociedade; Universalização do atendimento escolar; Promoção dos princípios do 

respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental. 

III. Promoção do princípio da gestão democrática da educação pública; Promoção humanística, 

científica, cultural e tecnológica do país; Estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos 

em educação como proporção do Produto Interno Bruto (PIB), que assegure atendimento às 

necessidades de expansão, com padrão de qualidade e equidade.  

IV. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, na rede regular de ensino; 

Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade 

de cada um. 

V. Atendimento no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático-

escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde; É direito dos pais ou responsáveis ter ciência 

do processo pedagógico, exceto a participação na definição das propostas educacionais. 

De acordo com as assertivas acima e segundo o que garante o Artigo 2º do Plano Nacional de 

Educação, assinale a alternativa correta: 

A) II, IV e V.  

B) II, III e V apenas.  

C) Todas as assertivas estão corretas. 

D) I, II, III.  

 

22. O processo de aprendizagem dos estudantes no atual momento de cultura digital, das TDICs, 

está acontecendo de forma diferente. Não é só o professor o detentor do conhecimento. Eles 

buscam, interagem, e a aprendizagem acontece de inúmeras maneiras. Tal constatação corrobora 
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com a afirmação dos estudos do autor ________________________ que afirma “Ensinar deixa de 

ser o ato de transmitir informação e passa a ser o de criar ambientes de aprendizagem para que o 

aluno possa interagir com uma variedade de situações e problemas, auxiliando-o em sua 

interpretação para que consiga construir novos conhecimentos”. Sabendo-se que o autor é 

pesquisador da UNICAMP de São Paulo na área das TDICs.  Assinale a alternativa com o nome do 

autor da ideia grifada. 

A) Anne Cauquelin. 

B) José Manuel Moran. 

C) José Armando Valente. 

D) Hugo Assmann. 

 

23. De acordo com Vargas (2009, p. 57), “O ensino da dança na escola, deverá integrar as áreas 

física, mental e espiritual e buscará ajudar as pessoas para que tomem consciência e reafirmem sua 

própria potencialidade, facilitem seu relacionamento, aumentem sua capacidade de resposta e sua 

habilidade de comunicar-se”. Ainda sobre o ensino da dança, o que se busca segundo Laban (1989), 

é o efeito benéfico da atividade criadora da dança sobre a personalidade e não somente a produção 

de danças sensacionais. Conforme os escritos de Lizete Arnizaut Machado Vargas (2009), em sua 

obra: “Escola em Dança: movimento, expressão e arte”, assinale a alternativa correta que ela traça 

como os principais objetivos da dança na escola. 

I. A dança ao integrar-se com o corpo para reconhecer possibilidades nunca pensadas antes, que 

passam a aflorar mediante o estímulo da música, da percussão ou da palavra. 

II. A dança como recreação, ensinada e praticada por indivíduos como forma de lazer, por puro 

prazer de dançar, por divertimento. E a dança como manifestação de uma determinada cultura, que 

compreende o rito, a religião, as festas populares, as cerimônias. 

III. Com as aulas de dança impresumível melhoramento na postura, na coordenação motora, 

flexibilidade e resistência corporal, o aluno vai adquirindo uma realidade e uma força na qual 

desorganiza que pode desenhar e também projetar seus sentimentos. 

IV. A atividade da dança na escola engloba a sensibilização e a conscientização das crianças tanto 

para suas posturas, atitudes, gestos e ações cotidianas como para suas necessidades de expressar, 

comunicar, criar, compartilhar e interagir na sociedade na qual vivemos. 

V. A prática da dança na escola em situações educativas proporcionará condições para o 

desenvolvimento das funções mentais como: coordenação, equilíbrio, flexibilidade, resistência, 

agilidade e elasticidade. Pela educação do movimento desenvolverá também, o domínio da 
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orientação espacial, domínio do sentido muscular, melhora das funções: circulação e respiratória, 

além de boa formação corporal e boa postura.  

A) As alternativas dos itens II, III e V não estão corretas. 

B) As alternativas corretas são os itens IV e V. 

C) As alternativas corretas são apenas os itens I, II e IV. 

D) Todas as alternativas estão corretas. 

 

24. Sábato Magaldi (2004) em Panorama do Teatro Brasileiro, escreve sobre a história do teatro 

brasileiro, em seus escritos trata da obra que teve seu lançamento no ano de 1955, mas só veio a ser 

encenada pela primeira vez em 1956, em Recife, Pernambuco. “[...] o dramaturgo fundiu a velha 

estrutura do milagre medieval, em que o pecador é salvo pela intervenção de Nossa Senhora, com o 

populário nordestino, cheio de artimanhas e comicidade. Um catolicismo entranhado, embora 

irreverente, sustenta as melhoras obras do autor paraibano”. “É uma comédia de tipo sacramental 

que põe em relevo problemas e situações peculiares da cultura do nordeste do Brasil. Insere 

elementos da tradição da literatura de cordel, apresenta traços do barroco católico brasileiro, mistura 

cultura popular e tradição religiosa”. Sendo uma das obras, deste gênero, mais conhecidas no Brasil, 

tanto que acabou se tornando minissérie e filme. Esta peça projetou o autor nordestino pelo Brasil, e 

foi até considerado o texto mais popular do moderno teatro brasileiro. Assinale a alternativa correta 

que refere-se ao autor e a sua respectiva obra: 

A) José Lins do Rego – Pedreira das Almas. 

B) Augusto Boal – Murro em Ponta de Faca. 

C) Dias Gomes – O Pagador de Promessas. 

D) Ariano Suassuna – Auto da Compadecida. 

 

25. O Estatuto da Criança e do Adolescente prescreve em seu Art. 16, que o direito à liberdade 

compreende os seguintes aspectos: 

I. Participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação; Participar da vida política, na forma 

da lei; Buscar refúgio, auxílio e orientação. 

II. Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. 

III. Ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais; 

Opinião e expressão. 

IV. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer 

tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. 

V. Crença e culto religioso; Brincar, praticar esportes e divertir-se. 
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De acordo com as assertivas acima e segundo o que garante o artigo 16, as mesmas estão previstas 

nas assertivas: 

A) I, III, e V.  

B) II, III e V apenas.  

C) Todas as assertivas estão corretas. 

D) II, IV e V.  

 

26. O Título da 33
a
 Bienal de São Paulo, que acontecerá entre 07 de setembro à 09 de dezembro de 

2018, terá como eixo central valorizar a experiência individual do espectador na apreciação das 

obras, em vez de um recorte curatorial que condiciona uma compreensão pré-estabelecida. O título 

não serve como direcionamento temático para a exposição, mas caracteriza a forma de conceber a 

mostra a partir de vínculos, afinidades artísticas e culturais entre os artistas envolvidos. Como no 

texto de Mário Pedrosa, há uma proposta de investigação das formas pelas quais a arte cria um 

ambiente de relação e comunicação, passando do artista para o objeto e para o observador. 

Presença, atenção e influência do meio são as premissas que norteiam a curadoria desta edição, 

numa reação a um mundo de verdades prontas, no qual a fragmentação da informação e a 

dificuldade de concentração levam à alienação e à passividade. O título é: 

A) Grito e escuta.  

B) Afinidades afetivas. 

C) Se o clima for favorável. 

D) Incerteza viva.  

  

27. A textura é o elemento visual que com frequência serve de substituto para as qualidades de 

outro sentido, o tato. Na verdade, podemos apreciar e reconhecer a textura tanto através do tato 

quanto da visão, ou ainda mediante a combinação de ambos. Quando tocamos ou olhamos para um 

objeto ou superfície "sentimos" se a superfície é lisa, rugosa, macia, áspera ou ondulada. A textura é 

por isso uma sensação visual ou táctil. A textura é explorada em arte de muitas maneiras. Na 

escultura, por exemplo, a textura pode ser sentida pelo tato. Um escultor pode talhar uma pedra e 

deixar zonas polidas e zonas ásperas. Na pintura, também é possível conseguir diferentes texturas, 

usando-se de camadas espessas de tinta ou pintando sobre uma superfície que tenha relevos. 

I. Os elementos da linguagem visual permitem representar diferentes classes/tipos de materiais 

como couro, panos, plumas, peles, madeira e outros.  

II. A representação gráfica da textura é constituída por diferentes tipos de linhas, de formas, de 

massas, de volumes e de valores tonais. 
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III. Em algumas obras de arte, a textura é o aspecto que mais se destaca. Serve para organizar o 

espaço, separando zonas com diferentes texturas, e para sugerir sensações de suavidade ou de 

aspereza.  

IV. As texturas não podem ser representadas por meio de linhas, formas e cores. E, seu uso no 

desenho não admite representar o aspecto visual do modelo. 

V. As técnicas de luz e sombra não permitem a representação do aspecto visual do modelo. 

De acordo com as assertivas acima, a alternativa correta é: 

A) A assertiva correta é apenas a número IV. 

B) As assertivas corretas são a I e a IV.  

C) As assertivas dos itens IV e V não estão corretas. 

D) Todas as assertivas estão corretas 

 

28. O folclore e suas danças, depois de ter sido reconhecido e aceito por sua importância singular 

nas camadas populares, chamando a atenção de estudiosos das mais diversas áreas, passaram a 

assumir também um papel de destaque no cenário artístico brasileiro, especialmente a partir da 

segunda metade do século XX. Temos para folclore uma definição mais ampla como sendo um 

conjunto de mitos, lendas, danças, músicas de um povo. Neste sentido, assinale as alternativas 

abaixo com (V) verdadeiro ou (F) falso para o que Marco Aurélio da Cruz Souza (2015), aborda 

para danças Folclóricas e Parafolclóricas.  

(   ) Uma forma tradicional de dança recreativa de um povo. Muitas destas danças têm origens 

anônimas e foram passadas de geração para geração durante um longo período de tempo, ela se 

desenvolveu como parte dos costumes e tradições de um povo. 

(    ) Uma recente inovação, promovida por pessoas conhecidas e de conhecimentos aprofundados 

em dança, como os “másters da dança”, ou como sendo uma forma híbrida que consistia de 

emprestar e adaptar elementos estrangeiros e nacionais para propor uma nova dança. 

(    ) Uma organização de grupos que se processa de um modo em que os dançarinos/artistas se 

encontram para trabalhar, estabelecem rotina de aula de dança, de ensaios, de pesquisa e 

concentração em torno das montagens, sistematização e preparação corporal para a cena, assim 

como direcionam seu trabalho para a complexidade exigida pelo aparato cênico de modo mais 

amplo (iluminação, som, figurino, cenário, etc...) [...] se orienta a partir de uma ressignificação de 

expressões artísticas tradicionais. 

(     ) As danças [...] são dançadas por pessoas que não precisam ir à local especifico para aprende-

las, e, assim se demarca uma singularidade ímpar, que é regida para aceitar todos os corpos que 

fazem parte do contexto em que a mesma está inserida, onde o que se leva em consideração são os 
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relacionamentos sociais, espontâneos e subjetivos que podem acontecer. É uma grande comunidade 

de corpos singulares, reunidos em forma de cumplicidade com suas potencialidades e fragilidades. 

(   ) Algo que se alimenta das tradições populares, apropriando-se da sua música, coreografia, 

indumentária, cenografia e até mesmo de seus textos e situações dramáticas. Serve para as crianças 

terem novas ideias de movimentos e também para capacitar os mesmos a observarem e discutirem 

os estilos da dança e conhecerem mais sobre o contexto em que essas manifestações culturais 

podem ser encontradas. 

A) V, F, V, V, F. 

B) V, F, V, F, F. 

C) V, V, V, F, V. 

D) V, F, F, V, F. 

 

29. Rudolf Laban, estudou os movimentos do balé: emoldurado de passos e movimentos de braços, 

produziu formas determinadas. Seus passos são passagens através do espaço que, quase sempre, 

terminam em posições verticais ou que fazem destas o seu eixo. No balé, é para a vertical que o 

movimento retorna e de onde parte. Verticalidade como a da nota dó da tonalidade. Movimentos 

coordenados de braços e pernas. Movimentos consecutivos produzem “traços” ou desenhos de 

“formas melódicas”. Para ele, era preciso construir um modo de dançar que fosse capaz de conter 

todas as possibilidades do corpo. Com o intuito de explorar as diversas possibilidades de 

movimento do balé, Laban posicionou um bailarino dentro de uma figura geométrica de vinte lados. 

Que nome recebe essa figura?  

A) Cinesfera. 

B) Labanotation 

C) Icosaedro 

D) Octaedro.  

 

30. Uma das principais caracteriza deste período da história da arte, era a regência pelo equilíbrio 

entre à obediência as regras e a liberdade de criação. Harmonia, proporção e simetria compunham o 

ideal de beleza deste período. Para se atingir tal ideal foram criados vários tratados que continham 

regras visando harmonizar a adequada proporção entre as partes. O período teve um efeito 

fundamental na evolução da arte e da cultura no ocidente. As características acima citadas se 

referem a que período da história da arte? 

A) Arte Grega. 

B) Arte Bizantina. 
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C) Arte Barroca. 

D) Arte Budista. 

 

31. O ensino da arte, em suas linguagens, contempla as artes cênicas. Segundo Carlos Cartaxo, 

sobre esta área de ensino, e com olhar voltado para o conteúdo do Circo na escola, assinale as 

alternativas abaixo com (V) verdadeiro ou (F) falso.  

(  ) As aulas com a técnica circense não devem iniciar com exercícios leves e divertidos de 

aquecimento e alongamento muscular. O professor deve estimular a concentração para que o aluno 

não fique disperso e se distraia durante a realização dos exercícios. 

(    ) O ensino da arte entrelaçado com a arte circense é a expressão cênica que mais pode aproximar 

a escola do modernismo, por que essa é uma linguagem eminentemente popular, logo acessível 

como veículo comunicador e estimulador do imaginário do aluno. 

(   ) Como atividade circense brincar de malabarista, inicialmente só com a imaginação, o aluno 

imagina que está jogando a bolinhas para cima e as mantém de forma harmônica, em movimento, 

no ar. Essa atividade não estimula a imaginação, a concentração e poder de abstração.  

(    ) A arte circense é uma das linguagens cênicas que raramente é trabalhada na escola, entretanto a 

técnica circense, pelo seu caráter lúdico e pelas possibilidades de um trabalho psicomotor, propicia 

o desenvolvimento do equilíbrio físico e mental, da coordenação motora, da disciplina, do reflexo, 

da auto-organização, da socialização, da desinibição e da segurança. 

(    ) O ensino da arte na escola não tem como objetivo formar artista, mesmo assim esse inverso é 

verdadeiro, o circo deve e pode contribuir com a formação do aluno na escola. Pela arte circense 

introduzida no ensino da arte, pode-se contribuir pedagogicamente com a formação escolar, 

intelectual e cultural do aluno.  

A) V, V, F, F, V. 

B) F, V, F, V, V. 

C) V, V, V, F, F.  

D) F, V, F, V, V. 

 

32. Segundo Olga Garcia Reverbel, em Jogos Teatrais na Escola: Atividades Globais de Expressão, 

sobre o propósito de avaliar uma atividade de expressão, considerando que “[...] o aluno é um ser 

em desenvolvimento, que se movimenta no espaço real, executando atividades que contribuem para 

a formação de sua personalidade.” (p.122).  Para a avaliação das atividades de expressão é incorreto 

afirmar que: 
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I. O resultado final, o sucesso da atividade, não é o importante. O processo criador da criança e do 

grupo, o modo como atuam, é o que deve ser observado, pois revelará seu crescimento gradual e 

suas possibilidades expressivas. 

II. Não oriente os debates, só participe deles se os alunos o convidarem. Essa atitude deve ser 

mantida em todas as atividades de avaliação.  

III. Observe seus alunos, em silencio, anote as dificuldades apresentadas, proponha novas atividades 

que os auxiliem a superá-las. Se não houver dificuldades, proponha atividades-estímulo para que as 

crianças façam novas descobertas.  

IV. Avaliação de atividade de expressão que envolva a imaginação das crianças, deve ser feita em 

clima de liberdade e prazer contribuindo para o desenvolvimento do senso crítico e do 

relacionamento social da criança, e, sobretudo, para o conhecimento de suas próprias possibilidades 

de expressão. 

V. A avaliação da aprendizagem, na medida em que estiver polarizada pelos exames, não cumprirá 

a sua função de subsidiar a decisão da melhoria da aprendizagem.  

A) As alternativas dos itens II, e V não estão corretas. 

B) As alternativas corretas são os itens IV e V. 

C) As alternativas corretas são apenas os itens I, II e IV. 

D) Todas as alternativas estão corretas. 

 

33. O Decreto nº 7.083, de 27 de janeiro de 2010, dispõe sobre o Programa Mais Educação, que 

teve como finalidade contribuir para a melhoria da aprendizagem por meio da ampliação do tempo 

de permanência de crianças, adolescentes e jovens matriculados em escola pública, mediante oferta 

de educação básica em tempo integral.  

I. A articulação das disciplinas curriculares com diferentes campos de conhecimento e práticas 

socioculturais citadas no § 2
o
 do art. 1

o
; a constituição de territórios educativos para o 

desenvolvimento de atividades de educação integral, por meio da integração dos espaços escolares 

com equipamentos públicos como centros comunitários, bibliotecas públicas, praças, parques, 

museus e cinemas. 

II. A integração entre as políticas educacionais e sociais, em interlocução com as comunidades 

escolares; a valorização das experiências históricas das escolas de tempo integral como inspiradoras 

da educação integral na contemporaneidade. 

III. O incentivo à criação de espaços educadores sustentáveis com a readequação dos prédios 

escolares, incluindo a acessibilidade, e à gestão, à formação de professores e à inserção das 

temáticas de sustentabilidade ambiental nos currículos e no desenvolvimento de materiais didáticos.  
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IV. A afirmação da cultura dos direitos humanos, estruturada na diversidade, na promoção da 

equidade étnico-racial, religiosa, cultural, territorial, geracional, de gênero, de orientação sexual, de 

opção política e de nacionalidade, por meio da inserção da temática dos direitos humanos na 

formação de professores, nos currículos e no desenvolvimento de materiais didáticos; a articulação 

entre sistemas de ensino, universidades e escolas para assegurar a produção de conhecimento, a 

sustentação teórico-metodológica e a formação inicial e continuada dos profissionais no campo da 

educação integral.  

V. Cabe ao professor, ao ensinar conceitos e princípios, criar múltiplas oportunidades de interação 

dos estudantes com esses conteúdos, variando as formas de apresentá-los utilizando meios 

discursivos, narrativas, imagens, meios elétricos e eletrônicos, textos; enfim, o professor pode 

recorrer a todos os meios para informar sobre os conceitos e princípios que deseja ensinar, ciente de 

que é o aluno quem transforma tais informações em conhecimento por intermédio de interações 

sucessivas. 

Para os princípios da educação integral, no âmbito do Programa Mais Educação, é incorreto afirmar 

que: 

A) As alternativas II, IV apenas.  

B) As alternativas II, III e V.  

C) Apenas a alternativa V. 

D) Apenas a alternativa III.  

 

34. O folclore brasileiro é rico em danças que representam as tradições e a cultura de uma determina 

região. Deste modo, qual das alternativas abaixo representa as danças folclóricas das regiões 

nordeste e sudeste do Brasil? 

A) Boi de mamão e Frevo. 

B) Milonga e Siriá. 

C) Baião e Frevo.  

D) Frevo e Catira. 

 

35. Dramaturgo mundialmente famoso pela sua forma de organizar as representações teatrais 

contando com o público. Além de utilizar teatros, usa espaços públicos abertos, onde os 

espectadores são convidados a interpretar em qualquer momento de uma peça. Esta técnica teatral 

foi chamada de teatro-fórum e hoje é utilizada para a formação de atores em diversos países. A 

quem estamos nos referindo? Assinale a alternativa correta: 

A) Paulo Autran. 
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B) Nelson Rodrigues. 

C) Carlos Cartaxo. 

D) Augusto Boal. 

 

36. De acordo com Jeandot (1997) “som é tudo que impressiona o órgão auditivo, resultado do 

choque de dois corpos que produzem a vibração do ar.” “As vibrações rítmicas expressam música, 

sons, palavras, batidas de palmas,... Elas despertam emoções, acalmam, excitam, deprimem, 

diminuem tensões, dependendo da variedade e da qualidade do ritmo”. Para os itens apontados 

abaixo é correto afirmar que os mesmos, são elementos musicais importantes, componentes básicos 

da música. Segundo Bennett (1986): 

I. _______________________ componente mais importante numa peça musical. Um dicionário 

musical sugere a seguinte definição: “sequência de notas, de diferentes sons, organizadas numa 

dada forma de modo a fazer sentido musical para quem escuta”. Contudo o modo de reação é muito 

pessoal, aquilo que faz “sentido musical” para um pode ser inaceitável para o outro, e o que se 

mostra interessante e até belo para uma pessoa pode deixar uma outra inteiramente diferente.  

II. _____________________ sua função na música, como na dança ou na poesia, é expressar a 

energia por meio de acentuações e da alternância de tempos fortes e fracos. É usado para descrever 

os diferentes modos pelos quais um compositor agrupa os sons musicais, principalmente do ponto 

de vista da duração dos sons e da sua acentuação.   

III. __________________________ consiste em cada instrumento com uma qualidade de som que 

lhe é própria, aquilo que poderíamos chamar de “cor do seu som”. Por exemplo, a sonoridade 

característica de um trompete é que nos faz reconhecê-lo imediatamente como tal, de modo a 

podermos dizer que diferença há entre esse instrumento e, digamos, um violino. O compositor tanto 

pode trabalhar com sua mistura, ou seja, misturar a seção de cordas de uma orquestra com as ricas e 

misteriosas sonoridades do corne inglês, dos violoncelos e dos fagotes, como também pode jogar 

com contrastes, procurando destacar um som do outro. Seria o caso, por exemplo, de um fundo 

formado por sonoridades mais sombrias, constituídos pelos baixos das cordas e metais, em contraste 

com os sons luminosos e penetrantes do flautim, da requinta (pequena clarineta em mi bemol), do 

trompete com surdina e do xilofone.  

IV. _______________________ em algumas peças musicais apresentam uma sonoridade bem 

densa: rica e fluindo com facilidade. Outras podem mostrar-se com os sons mais rarefeitos e 

esparsos, por vezes produzindo um efeito penetrante e agressivo. Podemos compara-la a trama 

formada pelos fios de um tecido com a organização dos sons numa composição musical. Há três 

maneiras básicas de o compositor usá-la na música: monofônica, polifônica e homofônica.  
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V. ________________________ É a combinação simultânea de dois sons ou mais. É o aspecto 

vertical da linguagem musical. Desde o século passado é usada para designar o que se refere aos 

“acordes” – complexos sonoros resultantes da emissão simultânea de dois ou mais sons de 

diferentes frequências. “É complexa, intelectual e difícil, sendo o último aspecto a amadurecer”. 

Nos jovens, testes demonstram que muitas pessoas jamais alcançam a sofisticação harmônica 

(Jourdain, 1998). É uma qualidade apenas da audição.  

VI. ________________________ descreve o projeto ou configuração básica de que um compositor 

pode valer-se para moldar ou desenvolver uma obra musical. São vários tipos de configurações, 

obtidos através de diferentes métodos, nos diferentes períodos da história da música.  

É correto afirmar respectivamente que são componentes básicos da música, de baixo para cima: 

A) Forma – Ritmo – Melodia – Harmonia – Tessitura e Timbre. 

B) Forma – Melodia – Harmonia – Tessitura – Timbre e Ritmo. 

C) Forma – Harmonia – Tessitura – Timbre – Ritmo e Melodia  

D) Ritmo – Melodia – Harmonia – Tessitura – Timbre e Forma. 

 

37. A fotografia não é, de fato, uma simples reprodução da cena presenciada pelo fotógrafo no 

instante do clic. Há tempos, ela é entendida como um testemunho, um depoimento silencioso que, 

assim como a pintura, a escultura, ou outras linguagens da arte, carrega a marca de seu autor. 

Aponte a alternativa correta sobre o elemento fundamental da fotografia.  

A) Equilíbrio. 

B) Profundidade. 

C) Círculo das Cores. 

D) Luz. 

 

38. O autor considera que a Educação dos sentidos, ou da sensibilidade, é a “[...] relação primeira e 

basal entre o corpo e o mundo. [...]implica numa ação que visa antes de tudo, desenvolver processos 

mais refinados de os nossos órgãos dos sentidos se relacionarem com a realidade ao derredor. É 

sobre tais relações que se constroem as significações, dadas pelos signos estéticos ou pelos lógico 

conceituais.” “A educação da sensibilidade, o processo de se conferir atenção aos nossos fenômenos 

estésicos e estéticos, vai se afigurando fundamental não apenas para uma vivencia mais íntegra e 

plena do cotidiano, como parece ainda ser importante para os próprios profissionais da filosofia e da 

ciência, os quais podem ganhar muito em criatividade no âmbito de seu trabalho, por mais 

racionalmente “técnico” que este possa parecer. Uma educação que reconheça o fundamento 

sensível de nossa existência e a ele dedique a devida atenção, propiciando o seu desenvolvimento, 
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estará, por certo, tornando mais abrangente e sutil a atuação dos mecanismos lógicos e racionais de 

operação da consciência humana. Contra uma especialização míope, que obriga a percepção parcial 

dos setores da realidade, com a decorrente perda qualidade na vida e na visão desses profissionais 

do muito pouco, defender uma educação abrangente, comprometida com a estesia humana, emerge 

como importante arma para se enfrentar a crise que acomete o nosso mundo moderno e o 

conhecimento por ele produzido”. Quem teoriza essa temática dentro do ensino das artes? 

Assinale a alternativa correta: 

A) Viktor Lowenfeld. 

B) Dermeval Saviani. 

C) João Francisco Duarte Júnior. 

D) Fernando Hernandez. 

 

39. Alguns dos artistas abaixo fazem parte da edição dos Construtores das Artes Visuais: 30 artistas 

de Santa Catarina em 160 anos de expressão. É correto afirmar respectivamente que: 

I. O artista, ___________________, nasceu em Sant’Ana do Livramento/RS, vive e trabalha na ilha 

de Santa Catarina – SC. Tudo é convencional na arte, acredita ele, levou tempo para vencer a 

mesmice. Como precisa que a arte seja uma aventura, houve época em que esse medo o impedia de 

se aprofundar na exploração dos seus procedimentos de artista. Mas achou um equilíbrio e, durante 

uma década (1994/2004), mergulhou na produção de peças de borracha mordida, fase mais 

conhecida de sua trajetória. Conseguiu bolsa na Fundação Vitae com o projeto “outro porco 

empalhado”. Em 2001 a sua mãe morreu e ele volta a morder borracha. Mastiga e arranca com os 

dentes parte do material, deixando saliva, marcas de seu corpo. Utiliza placas cada vez mais grossas 

de borracha, com 2,5 centímetros até 4 centímetros de espessura, em trabalhos que tem até 2 metros 

de dimensão. Trabalha até 10 horas por dia. Seus dentes se desgastam visivelmente, enquanto ele 

faz performances, objetos, instalações, vídeos. E então, embora ainda sobrem ideias para morder, 

envolve-se noutras experimentações. Realiza trabalhos em que a unidade está no procedimento, não 

nos materiais. Interessa-lhe estabelecer tensões entre formas rígidas e formas que tenham maciez ou 

flacidez, entre curvas e ângulos retos, entre o corpo (o seu corpo) e a máquina. O que o artista faz é 

experimentar essas oposições nos vários materiais, buscando neles vocabulário e soluções 

conceituais. (2007, p.100). 

II. Artista, ______________________ que nasceu em Palhoça/SC, expõe na Franca mais de 20 

vezes. Em São Paulo participa de várias Bienais, expõe em Florianópolis 46 vezes e mais 30 em 

outras cidades catarinenses e brasileiras. Inaugura o Museu Ovo em 1987. O primeiro olhar sobre o 

Mundo Ovo da artista descortina um fantástico universo multicolorido, povoado por estranhas 
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criaturas. A linguagem próxima ao xamanismo distorce personagens cristãos, põe neles símbolos de 

fertilidade, úteros, ovários, barrigas, ovos. Nas imensas esculturas de cimento espalhadas pelo 

jardim, Adão e Eva se entrelaçam, protegidos por guardiões no paraíso e observados por um 

gigantesco pássaro da altura da casa, que cospe no coração, representando o vomito de seu órgão 

vital. Na torre da caixa d´água se escondem bizarros personagens, unidos em um presépio. O 

vermelho constante simboliza o sangue do parir, da necessidade de sofrer para nascer ou renascer 

alegre e vibrante. Apesar do vermelho predominante, o arco-íris parece ter entrado em cada uma de 

suas centenas de telas e esculturas. Em seu ateliê realiza muitas obras e experimentos, em um dos 

últimos, alquimista que é, quase bota fogo no lugar, ao misturar vários produtos para gerar volumes 

translúcidos. As cores e formas são explosivas, dando corpo a personagens aparentemente fora de 

uma realidade lógica. “Arte é uma alucinação constante. [...] A cor revela tudo.” Percebe-se a marca 

registrada na intensidade do uso de cores vivas, não naturalistas, mesclando tons e texturas e 

proporcionando uma perfeita harmonia entre as cores em grossas camadas de tinta. (Abello, 2016). 

III. Artista, ________________ que trabalha as cores quentes e traços primitivos, sem abandonar a 

linguagem simples e detalhista de mostrar cenas rurais por meio da arte Naïf. Sem a pretensão de 

impressionar, é considerada a maior artista Naïf de Santa Catarina, mantém a simplicidade de seu 

viver no pintar. O resultado desse estilo imutável de vida é traduzido em suas obras: composições 

harmônicas e alegres de plantações, agricultores, animais, vilarejos e qualquer outro elemento que 

protagonize em sua imaginação, ainda mais coloridos e sempre próximos das raízes simplistas. 

Carregando o pincel no vermelho, a artista traz novas situações do cenário agrícola e natural. “A 

característica do primitivismo são os tons fortes e a figura geométrica tem a necessidade de mais 

cores. Eu não saí da vegetação e do verde, mas agora o fundo tem mais cor”, define. A falta de 

preocupação com o entorno continua sendo um diferencial. “Pinto ambientes totalmente criados 

sem nenhuma influência do meio. São minhas árvores, meus girassóis. Elementos que só existem 

nas minhas obras”. Duas vezes premiada na Bienal de Arte Naif de Piracicaba. As suas criações, na 

visão do crítico e curador de arte Janga Neves, estruturam-se a partir de dinâmicas composições 

geometrizantes, riqueza cromática e síntese formal. “Transformando pássaros, animais, crianças, 

plantas e casarios em signos plásticos formais. “Transformando pássaros, animais, crianças, plantas 

e casarios em signos plásticos puros, a artista organiza espacialmente esses elementos compositivos 

com um extraordinário senso de cor e composição. Do sonho à consagração “Comecei a pintar para 

enfeitar as paredes da minha casa e continuo pintando dessa forma. Fico feliz quando alguém 

compra minha obra, mas minha intenção é puramente pintar. Acho que é isso que faz meu trabalho 

diferente dos demais”, ilustra sobre o destaque que alcançou fazendo uma arte por vezes 

desprestigiada no meio artístico. A artista começou pintar aos 37 anos. Sem influências ou formação 
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acadêmica, conta que foi inspirada por um sonho incomum. “Jesus Cristo veio no meu sonho, ainda 

criança, e me mostrava pinturas. Quando acordei, sabia pintar e faço isso desde então”, revela. Para 

aprimorar o “dom”, frequentou por seis meses um curso de artes. Inspirada pela infância no interior 

do Estado, desde então pinta cenas poéticas de agricultura, do trabalho com a terra e da alegria de 

viver. 

IV. Artista, ________________ que vive em Florianópolis/SC, desde os quatro anos. Material de 

pintura entre os pães do piquenique, tudo ajeitado no porta-malas de uma Rural, lá seguia artista 

com sua família para mais um dia de praia, entre um sanduiche e um banho de mar, qualquer hora 

era hora de criar. Até durante o expediente no Banco do Brasil, onde trabalhou durante 30 anos e 61 

dias – fazia questão de computar -, deixava os afazeres de lado para desenhar, desenhar... Belo dia 

num surto de inspiração, utilizou o carimbo de numeração do banco para fazer explodir no papel 

mais um galo, tema que se tornou sua marca registrada. No seu ateliê, aos quadros com grafismo 

multicoloridos, encerrados em contornos negros, como fragmentos de um caleidoscópio. Decidiu 

ser artista em 1946, numa época em que o academicismo reinava nas artes em Santa Catarina e em 

que, ao lado de poucos, precisou cavar espaço para o modernismo. Primeiro impôs sua narrativa 

transcendente nos principais centros culturais do país, para então ser reconhecido em sua terra. 

Mesmo depois do reconhecimento, ainda era visto com olhos atravessados, dependurado em algum 

muro, espiando o quintal de uma casa açoriana para compor mais um quadro. Causou polemica com 

pássaros em forma de pênis nas telas de sua fase erótica.  

Assinale a alternativa correta que corresponde respectivamente:  

A) I. Fernando Otávio Fuentes Lindote – II. Eli Malvina Heil – III. Tercília dos Santos – IV. 

Ernesto Meyer Filho. 

B) I. Fernando Otávio Fuentes Lindote – II. Tercília dos Santos – III. Eli Malvina Heil – IV. 

Ernesto Meyer Filho. 

C) I. Ernesto Meyer Filho – II. Tercília dos Santos – III. Eli Malvina Heil – IV. Fernando Otávio 

Fuentes Lindote. 

D) I. Eli Malvina Heil – II. Fernando Otávio Fuentes Lindote –– III. Tercília dos Santos – IV. 

Ernesto Meyer Filho. 

 

40. “[...] o motivo mais importante para incluirmos as artes no currículo da educação básica é que 

elas são parte do patrimônio cultural da humanidade, e uma das principais funções da escola é 

preservar esse patrimônio e dá-lo a conhecer. As artes são produções culturais que precisam ser 

conhecidas e compreendidas pelos alunos, já que é nas culturas que nos constituímos como sujeitos 

humanos”. A autora defende que: “O conhecimento do passado é um elemento essencial na 
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formação da identidade, na percepção de si e dos outros. Sem uma “atitude conservadora”, que leve 

os alunos a conhecer e respeitar o passado, a educação será impossível, e a tarefa de preparar as 

novas gerações para renovar o mundo estará fadada ao fracasso. Sem a continuidade propiciada 

pelo legado de uma geração a outra, teríamos apenas ciclos biológicos, fechados em si mesmos. 

Mas, como produzimos culturas, cada um desses é parte de muito outros, com os quais interage, e 

assim, por meio da educação, tornamo-nos parte da eternidade” (p.15). Assinale a alternativa que 

corresponde a autora desta citação que nos aponta que, “O ensino das artes tem uma dupla face. Por 

um lado, é conservador e por outro impulsiona mudanças, a transformação, o novo. Por isso, ensinar 

faz parte de um processo que nos remete ao passado e ao futuro, à eternidade”: 

A) Anne Cauquelin. 

B) Celia Maria de Castro Almeida. 

C) Jussara Hofmann. 

D) Sueli Ferreira. 

 


