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INSTRUÇÕES 

- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 

- Verifique se este caderno de provas contém 20 questões, numeradas de 01 a 20. 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 02 (duas) 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 

 

Leia os textos publicitários 01 e 02 para responder às perguntas de 01 a 05: 

 

TEXTO 01  

 

 
 

TEXTO 02 

 

 

01. Em relação à frase: “A digital de cada um faz a diferença” e o recurso das imagens nos textos 

publicitários é correto o que se afirma em: 

A) O recurso da imagem do dedo e a palavra digital é para ficar claro o que é a digital. 

B) Os diferentes sentidos atribuídos às imagens e à frase se chama polissemia. 

C) Não há sentido polissêmico entre imagem e frase por se tratar de um chamado para 

cadastramento biométrico. 

D) As imagens representam diferentes etnias e, por isso, não se relacionam com a frase, porque a 

digital é única para cada cidadão.  
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02. Nas frases: “Venha para a biometria. Cadastre suas digitais”, os verbos em destaque estão: 

A) No presente do subjuntivo. 

B) No presente do indicativo. 

C) No futuro do presente. 

D) No modo imperativo. 

 

03. Nas frases: “Vem pra biometria. Venha para a biometria”, o uso da preposição para:  

A) Está correto nas duas frases, porque pra é uma simplificação de para. 

B) Está correto apenas na segunda frase. 

C) Está correto nas duas frases, porque quando usada em sequência se usa pra. 

D) Está correto apenas na primeira frase, porque em campanha publicitária o uso padrão da 

linguagem dificulta a compreensão da população. 

 

04. Passando as frases: “Vem pra biometria. Venha para a biometria”, para a terceira pessoa do 

plural teremos: 

A) Vêm pra biometria. Venham para a biometria. 

B) Veem pra biometria. Venham para a biometria. 

C) Vêm pra biometria. Venhamos para a biometria. 

D) Veem pra biometria. Venhamos para a biometria. 

 

05. Em “A digital de cada um faz a diferença” temos: 

A) Duas orações, uma frase e período composto. 

B) Uma oração, duas frases e período simples. 

C) Uma oração, uma frase e período simples. 

D) Duas orações, duas frases e período composto. 

 

Matemática 

 

06. A estatística para dados não grupados pode ser dividida em vários pontos para comporem uma 

análise dos resultados encontrados. Um dos primeiros pontos a se trabalhar são as medidas de 

tendência central. Qual das opções abaixo está relacionada somente a Medidas de Tendência 

Central? 

A) Média – Moda – Desvio Padrão. 

B) Média Aritmética – Média Harmônica – Média Geométrica. 
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C) Assimetria – Média Geométrica – Variância. 

D) Ponto Médio – Amplitude Total – Mediana. 

 

07. Um dos pontos mais complicados para os alunos trabalhar na prática nas salas de aula se 

denomina trigonometria. Nesses conteúdos existem uma enormidade de identidades trigonométricas 

marque qual das abaixo é verdadeira. 

A) Sen (x) + Cos (x) = Tg (x) + Cossec (x) + 1. 

B) Tg² (x) + Cotg² (x) = 1. 

C) Sen² (x) + Cos² (x) = 1. 

D) a² + b² = 1.   

 

Conhecimentos gerais 

 

08. Considere o que dispõe a Lei Orgânica do Município de Maravilha/SC e assinale a alternativa 

correta: 

A) O Vice-Prefeito poderá se recusar a substituir ou suceder o Prefeito, não havendo punição pela 

recusa, ainda que injustificada. 

B) Em caso de impedimento do Prefeito e do Vice-Prefeito, ou vacância dos cargos, assumirá a 

administração municipal o Presidente da Câmara. 

C) Se no último ano do mandato ocorrer a vacância do cargo de Prefeito e inexistir o Vice-Prefeito, 

dar-se-á nova eleição trinta dias após a vacância, cabendo aos eleitos completar o período dos seus 

antecessores. 

D) O Prefeito e o Vice-Prefeito, quando no exercício do cargo, não poderão, sem licença da Câmara 

Municipal, ausentar-se do Município por período superior a 25 (quinze) dias, sob pena de perda do 

cargo ou de mandato. 

 

09. A origem do nome do Município de Maravilha/SC é atribuída: 

A) Às crianças que ali residem. 

B) Ao rio que margeia o Município. 

C) Graças à mancha dos pinhais. 

D) Em razão do prisma desenvolvimentista do Município.  
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10. São Municípios integrantes da Associação dos Municípios do Entre Rios – SC (AMERIOS), 

exceto: 

A) Maravilha/SC. 

B) Caibi/SC. 

C) Cunhataí/SC. 

D) São Miguel do Oeste/SC. 

 

Conhecimentos específicos do cargo 

 

11. Segundo Capra (2007), na produção artística pós-moderna, os artistas apropriam-se 

explicitamente de recursos culturais historicamente construídos, empregando-os intertextualmente 

para pronunciar-se sobre as complexidades do mundo contemporâneo. Nessa perspectiva Efland, 

Freedman e Stuhr (2003, p.70-76) apontam as principais características da arte na pós-modernidade:  

I. A arte é uma produção cultural e não somente do âmbito artístico, pois aspectos sociais e culturais 

são indispensáveis para qualquer debate estético. 

II. As ideias modernas de evolução e de progresso cedem lugar a um fluxo temporal e espacial que 

trabalha com uma pluralidade de progressões e desvios. 

III. Manifestações artísticas que visavam a utilização de cerâmica queimada na construção de 

paredes, escadarias e colunas. 

IV. A alteridade e a inter-relação entre culturas passam a ter um papel central; a pluralidade de 

linguagens artísticas e de sentidos gera certo conflito conceitual. 

V. As múltiplas leituras ou a dupla significação são constantes, evidenciando o uso de contradições, 

de ironias, de metáforas e de ambiguidades.  

VI. Fusão das concepções cristãs com a cultura decorativa oriental, visando o desenvolvimento de 

fórmulas, ou seja, métodos que orientavam como pintar pinheiros, rochas e nuvens.  

É correto afirmar, respectivamente, que as principais características da arte na pós-modernidade 

são: Assinale a única sequência de alternativas corretas: 

A) I, II, IV e V. 

B) I, II, III e VI. 

C) II, III, IV e V. 

D) Todas estão corretas 
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12. A Pintura em Ação ou Action Painting, desenvolvida a partir dos anos 1940 nos Estados 

Unidos, é uma pintura abstrata, não geométrica, predominantemente gestual que guarda 

semelhanças com o Informalismo da Europa. O nome dessa vertente é oriundo de um artigo 

publicado pela revista Art News, em dezembro de 1952, escrito pelo poeta e critico de arte 

americano Harold Rosenberg (1906-1978). O termo Action Painting aplicou-se ao trabalho de 

poucos pintores, todos saídos do período pós-Segunda Guerra Mundial nos Estados Unidos, dentre 

as características dessa vertente, podemos destacar: 

I. Entendimento do quadro como um palco para a ação artística, permitir a observação do gesto 

pictórico, não apresentar esquemas prévios e liberar emoções por meio do automatismo. 

II. Defende a liberdade limitada de uso de cor, até então usada de forma irrestrita, valorizando a 

criação de formas e processos artísticos tradicionais.  

III. Pintura abstrata, raramente com estudos prévios, realizava-se por meio de amplos gestos, 

denominados coreografias, que procuravam salientar a intensidade e intencionalidade estética 

contida no ato de pintar. 

IV. Ação livre, sem aparentes mediações intelectuais, e não tanto o seu produto final – uma imagem 

constituída por linhas, manchas, cor e forma, que recebeu destaque da crítica. 

V. De caráter analítico das formas e planos de cor, influenciou a analise das paisagens e objetos. 

De acordo com as assertivas acima, é incorreto afirmar que as características dessa vertente estão 

previstas nas assertivas:  

A) IV e V apenas.  

B) I, II, IV e V.  

C) II e V apenas. 

D) Todas as assertivas estão incorretas. 

 

13. De acordo com o autor Israel Pedrosa, em “O universo da Cor”, sobre a combinação de cores, 

afirma: “Combinação de cores é a propriedade que têm certos pares de cores de formar acorde – 

cores que se ajustam umas às outras, em duplas. Por efeito de ação de contrastes simultâneos, todas 

as duplas tendem, em maior ou menor grau, a formar acordes consonantes ou dissonantes, segundo 

a natureza das mesmas (vermelho, amarelo, azul, etc.)” (p.123).  Reforça, ainda, o autor que “toda 

cor combina com qualquer outra, o que não significa que todo grupo de cores forme uma harmonia. 

Assim como não existe em termos absolutos uma qualificação de cor bela e de cor feia, não existe 

também dupla de cores irreconciliáveis que não se consiga combinar. Uma cor combina com outra 

por afinidade, semelhança, aproximação, ou por contraste, dessemelhança, oposição...,” porém para 
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a formação do equilíbrio no acorde de uma dupla de cores, há três métodos principais, defende o 

pesquisador. Assinale as alternativas abaixo com (V) verdadeiro ou (F) falso. 

(   ) Pela intensificação ou diminuição do tom ou do índice de luminosidade de uma das cores, sem 

perda de crominância. Magenta-verde; mantendo o magenta em seu estado natural, pode-se tornar o 

verde mais claro, pela mistura com o amarelo, ou mais escuro com o azul. 

(   ) Pela dessaturação ou pelo rebaixamento do tom, através da mistura com o branco ou com o 

preto. Nesses casos a perda de crominância dos tons é inevitável e marcha-se para a combinação de 

valores. 

(    ) A cor pigmento tem propriedade de corpos químicos, de refletirem e absorverem determinados 

raios luminosos das luzes incidentes. Denominação geral das tintas que produzem a coloração dos 

corpos naturais. 

(  ) Cor inexistente cor que, sem ser pintada, surge no fundo branco ou neutro da tela, por 

entrechoques de gamas de uma cor primária, levadas ao paroxismo, por ação de contrastes. O que 

comprova a existência física da cor inexistente é o fato de o processo de domínio do fenômeno 

revelar – tornar visíveis – os elementos cromáticos, até então, invisíveis, os denominados fundos 

brancos e neutros da tela.  

(   ) Pela utilização do debrum, ou cercadura das cores. O branco, o preto, ou a mistura deles – o 

cinza – sempre equilibram os tons que envolvem, mas nesses casos já não se pode mais falar em 

acordes de dois tons. As cores ditas puras cercadas pelo debrum criam um acorde de três elementos, 

que pertence ao grupo dos acordes mistos (tons e valores). 

(   ) Contraste misto de cores, sensação produzida pela retina saturada por uma cor fisiológica, 

quando entra em contato com outra cor. Por exemplo, uma retina que sob a ação de um vermelho-

alaranjado tenha produzido um azul como cor fisiológica, diante de um amarelo, produzirá uma 

sensação de verde. O azul, que já se encontrava na retina, mistura-se ao amarelo, dependendo do 

índice de saturação da vista. 

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

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

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

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

 

14. Qual é a artista e arte-educadora, paulista, que como pesquisadora, em suas obras provoca os 

educadores para que reflitam sobre a linguagem gráfica infantil, defende o ato de desenhar como 

atividade inteligente e sensível, profundamente enraizado na experiência vivida, no corpo a corpo 

imbuído de subjetividades do ato de desenhar, na imersão do processo criador e na partilha do 
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sensível. Em uma de suas obras “Formas de pensar o desenho: desenvolvimento do grafismo 

infantil” traz uma importante contribuição para os educadores interessados em compreender o 

pensamento da criança, os significados contidos no ato de desenhar, defende que, o desenho é uma 

maneira de alçar da criança toda a sua bagagem criativa. Discute também nesta obra, a linha, a 

expressividade, o objeto representado e a relação dos materiais nas obras de importantes artistas da 

história da arte. Segundo esta pensadora, experimentar o desenho em toda a sua potência criativa – 

não esquecendo de que a vivência prática é fundamental para a compreensão da linguagem gráfica 

da criança. “No ato de desenhar está implícita uma conversa entre o pensar e o fazer, entre o que 

está dentro e o que está fora. Recebemos inúmeros estímulos a todo o instante. Relacionamos 

alguns, selecionamos outros, valorizamos, negamos... e desse movimento interno vão surgindo às 

configurações e constelações de significados que se transformarão em futuros entes gráficos.” 

(2015, p.122). A quem estamos nos referindo? 

Assinale a alternativa correta:  

A) Maria Helena Wagner Rossi. 

B) Fayga Ostrower. 

C) Sara Pain. 

D) Edith Derdyk. 

 

15. Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica, a mesma 

estabelece formas para a organização curricular. Assinale a alternativa em que essas formas estão 

descritas.  

A) Entende-se por Base Nacional Comum, os conhecimentos, saberes e valores produzidos 

culturalmente, expressos nas políticas públicas e que são gerados nas instituições produtoras de 

conhecimento cientifico e tecnológico; no mundo do trabalho das linguagens; nas atividades 

desportivas e corporais, na produção artística; nas formas diversas e exercício da cidadania; nos 

movimentos sociais, ou seja, tanto a base nacional comum quanto a parte diversificada não são 

fundamentais para que o currículo faça sentido como um todo.  

B) Como um processo pelo qual o indivíduo e a coletividade constroem valores socioambientais, 

conhecimentos, habilidades, atitudes e competências para trabalhar, individual e coletivamente, 

tanto para evitar problemas ambientais e propor soluções para os existentes, como para a prevenção 

dos novos com vistas a manutenção da qualidade de vida e sua sustentabilidade. (2010). 

C) Na organização e gestão do currículo, as abordagens disciplinar, pluridisciplinar, interdisciplinar 

e transdisciplinar requerem a atenção criteriosa da instituição escolar, por que revelam a visão de 

mundo que orienta as práticas pedagógicas dos educadores e organizam o trabalho do estudante. 
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Perpassam por aspectos da organização escolar, desde o planejamento do trabalho pedagógico, a 

gestão administrativo-acadêmica, até a organização do tempo e do espaço físico e a seleção, 

disposição e utilização dos equipamentos e mobiliário da instituição, ou seja, todo o conjunto das 

atividades que se realizam no espaço escolar, em seus diferentes âmbitos. As abordagens 

multidisciplinar, pluridisciplinar e interdisciplinar fundamentam-se nas mesmas bases, que são as 

disciplinas, ou seja o recorte do conhecimento. (2013, p.27-28). 

D) A múltiplos sujeitos e tem como objetivo a troca de saberes, a socialização e o confronto do 

conhecimento, segundo diferentes abordagens exercidas por pessoas de diferentes condições físicas, 

sensorial, intelectual e emocional, classes sociais, crenças, etnias, gêneros, origens, contextos 

socioculturais, e da cidade, do campo e de aldeias. Por isso, é preciso fazer da escola a instituição 

acolhedora, inclusiva, pois essa é uma opção “transgressora”, porque rompe com a ilusão da 

homogeneidade e provoca, quase sempre, uma espécie de crise de identidade institucional. (2013, 

p.25) 

 

16. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê em seu “Art. ___. São as diretrizes da política de 

atendimento”:  

I. Municipalização do atendimento. 

II. Criação de conselhos municipais, estaduais e nacional dos direitos da criança e do adolescente, 

órgãos deliberativos e controladores das ações em todos os níveis, assegurada a participação 

popular paritária por meio de organizações representativas, segundo leis federal, estaduais e 

municipais. 

III. Criação e manutenção de programas específicos, observada a descentralização político-

administrativa. 

VI. Integração operacional de órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Conselho 

Tutelar e encarregados da execução das políticas sociais básicas e de assistência social, para efeito 

de agilização do atendimento de crianças e de adolescentes inseridos em programas de acolhimento 

familiar ou institucional, com vista na sua rápida reintegração à família de origem ou, se tal solução 

se mostrar comprovadamente inviável, sua colocação em família substituta, em quaisquer das 

modalidades previstas no art. 28 desta Lei; (Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009).  

VII. Mobilização da opinião pública para a indispensável participação dos diversos segmentos da 

sociedade. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009). VIII – especialização e formação continuada dos 

profissionais que trabalham nas diferentes áreas da atenção à primeira infância, incluindo os 

conhecimentos sobre direitos da criança e sobre desenvolvimento infantil; (Incluído pela Lei nº 

13.257, de 2016). 
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IX. Formação profissional com abrangência dos diversos direitos da criança e do adolescente que 

favoreça a intersetorialidade no atendimento da criança e do adolescente e seu desenvolvimento 

integral; (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016).  

X. Realização e divulgação de pesquisas sobre desenvolvimento infantil e sobre prevenção da 

violência. (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016).  

De acordo com as assertivas acima, que descreve o que prevê a política de atendimento, assinale a 

que a artigo pertence: 

A) Art. 93.  

B) Art. 88.  

C) Art.112.  

D) Art. 53. 

 

17. Se encararmos o desenho como elemento fundamental, tendo sua origem no intelecto isto 

permitirá ao desenhador ampliar o julgamento e concepção sobre as coisas mais singelas, uma vez 

que, podemos representar ou idealizar todos os elementos que integram a natureza da imagem 

visual, mas não somente os homens, os animais, as plantas, os mares, as rochas, mas também aquilo 

que integra os ambientes e coisas que fazem parte do mundo que nos cerca. Então podemos afirmar 

que: 

I. O desenho é o responsável pela cognição das proporções do todo de um objeto e de cada uma das 

suas partes. 

II. O desenho possibilita a formação de juízos e concepções mentais do mundo que nos cerca. 

III. A mão por sua vez, é que permite representar graficamente, não aquilo que vemos e 

imaginamos. 

IV. A mão hábil, apta e livre pode representar através do desenho com o auxílio de instrumentos e 

ferramentas, dando forma às coisas que a natureza e o homem criam. 

Assinale a única sequência de alternativas corretas:  

A) I, II, III. 

B) II, III, IV. 

C) I, II, IV. 

D) Todas estão corretas. 
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18. De acordo com Domingos Fernandes, em sua obra “Avaliar para Aprender: Fundamentos, 

práticas e políticas”, defende uma nova concepção de avaliação, enriquecida por teorias de 

aprendizagens que, nos últimos anos tem posto em causa muitas das nossas crenças tradicionais. 

Para os princípios de uma concepção de avaliação orientada que contribua na melhora, de modo 

significativo, as aprendizagens das crianças e dos jovens e, consequentemente a qualidade dos 

sistemas educativos, é incorreto afirmar que: 

I. Os alunos devem ser ativamente envolvidos no processo de sua aprendizagem e de sua avaliação; 

O feedback é fundamental e imprescindível para que a avaliação possa melhorar as aprendizagens. 

II. Avaliação com ênfase no processo de classificação, em vez de no processo de avaliação, 

atingindo muitas vezes a autoestima dos alunos, que acabam por não receber as orientações de que 

necessitam para melhorar. Sendo que, há pouca diversidade na utilização de estratégias, técnicas e 

instrumentos de avaliação, devendo predominar o uso de testes.  

III. A avaliação deve permitir aos alunos e professores a regulação dos processos de ensino e 

aprendizagem; Os alunos devem desenvolver competências no domínio da autoavaliação e perceber 

como poderão superar suas dificuldades. A informação avaliativa deve ser obtida mediante uma 

diversidade de estratégias, técnicas e instrumentos. 

IV. A avaliação não requer uma explicitação junto aos alunos quanto ao que necessitam fazer para 

superar as suas dificuldades para aprender. Pouca ênfase na avaliação da qualidade das 

aprendizagens desenvolvidas pelos alunos. 

V. A avaliação influência de modo significativo a motivação e a autoestima dos alunos e a 

motivação e a autoestima têm uma influência muito forte nas aprendizagens. 

De acordo com as assertivas acima, assinale a incorreta:  

A) II e IV apenas. 

B) I, II, IV e V.  

C) I, IV e V apenas. 

D) Todas as assertivas estão incorretas. 

 

19. As autoras Marly Meira e Silvia Pilotto, defendem que “se faz uma educação com afeto, ética e 

estética, articuladas as diversas áreas de conhecimento e as múltiplas possibilidades de perceber e 

de sentir o contexto no qual estamos inseridos como protagonistas na construção de muitas 

histórias”. Tendo o propósito das autoras na ação pedagógica, assinale as alternativas abaixo com 

(V) verdadeiro ou (F) falso. 
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(   ) O saber intelectual é que vai garantir sucesso no mercado de trabalho. Assim, ensinar e 

aprender pela via da razão, separada do afeto e do sensível, não satisfaz às condições necessárias a 

formação integral. 

(     ) A educação pelo afeto é imprescindível no ato de apropriar e internalizar os conhecimentos de 

modo significativo, formando uma rede sistêmica de significados e sentidos. 

(   ) Um fazer pedagógico, portanto, é muito mais do que um lugar ou momento em que se 

desenvolve uma teoria, uma prática ou uma reflexão sobre ambas. Nunca se pode estabelecer 

combinação de memorial afetivo, racional e interativo, com experiências atuais, em que o futuro 

entra em ação e de modo ainda desconhecido. Campos sutis e leves separam-se ao peso da 

materialidade de nossos comprometimentos corpóreos e factuais. Não é um ponto de convergência 

que se cruzam diferentes experiências de ser e estar de difícil apreensão a exigir tratamento sem 

cuidado e sem persistência. 

(   ) Os processos de criação exigem uma concentração intensa e que nesse processo a mente é 

ativada e consequentemente todo o ser responde a estímulos sensíveis. Esse processo consolida a 

educação lida não apenas com os aspectos cognitivos, mas principalmente com os sensíveis, pois 

quando não construímos laços de afeto com os estudantes não é possível construir conhecimentos e 

produção de sentidos. 

(   ) Os processos de ensino e aprendizagem necessitam da presença de afetos e da criação. Só 

assim, professores e estudantes serão afetados pelos sentidos, pelo conhecimento, pelos novos 

saberes. A educação precisa de afeto e da criação para de fato consolidar-se como espaço-lugar de 

encontros significativos que nos ajudem na árdua e extraordinária trajetória da vida. 

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

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

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

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

 

20. Expoente autor que escreve sobre “A necessidade da Arte” (1898-1972), natural da Áustria, 

filho de uma família de oficiais do exército imperial da Áustria, optou pelo socialismo ainda jovem, 

critico literário, procura fazer com que compreendamos a função da arte.  Em seus escritos ressalta 

que “a função permanente da arte é recriar arte para a experiência de cada indivíduo a plenitude 

daquilo que não é, isto é, a experiência da humanidade”. (p.254). Argumenta que, a arte pode levar 

o homem de um estado de fragmentação a um estado integro total.  Discorre afirmando que, “o 

desejo do homem de se desenvolver e completar indica que é mais que um indivíduo. Sente que só 

pode atingir a plenitude se se apoderar das experiências alheias, que potencialmente lhe concernem, 
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que poderiam ser dele. A arte é o meio indispensável para essa união do individuo com o todo; 

reflete a infinita capacidade humana para a associação, para a circulação de experiências” (p.13). 

Afirma também em seus estudos que, a arte capacita o homem para compreender a realidade e o 

ajuda não só a suportá-la, como transformá-la, aumentando-lhe a determinação de torná-la mais 

humana e hospitaleira para a humanidade. Defende também que, “a arte é necessária para que o 

homem se torne capaz de conhecer e mudar o mundo. Mas igualmente é necessária em virtude da 

magia que lhe é inerente” (p.20), ou seja, segundo ele, a arte, ela própria, é uma realidade social. A 

sociedade precisa do artista, este supremo feiticeiro e tem o direito de pedir que ele seja consciente 

de sua função social.  A quem estamos nos referindo? Assinale a alternativa correta:  

A) Ernest Fischer. 

B) Herbert Read. 

C) Wucius Wong. 

D) Fernando Hernandez. 

 

 

 

 


