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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 processo seletivo. 

- 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 

As soluções para os problemas de qualquer negócio estão do lado de fora das empresas. E 

poucas perceberam essa mudança, especialmente no Brasil. Julgam ainda que a competência de 

seus executivos será suficiente para assegurar o sucesso no presente e no futuro. 

Criamos nos últimos 30 anos a mentalidade de que o gestor profissional, bem formado nos 

bancos acadêmicos, tem as ferramentas para motivar equipes, gerar produtividade, azeitar processos 

e atingir metas. 

Com egos inflados e tantas certezas na mente, esse gestor moderno entorpeceu os sentidos, 

que eram as principais ferramentas dos grandes empreendedores do passado e geravam a 

capacidade de observar o mundo que os cercava para, então, agir. Dessa forma, mantinham seus 

negócios conectados com as necessidades da sociedade. 

O mundo ficou mais complexo e passou a se comunicar mais rápido. As empresas ficaram 

mais complexas e passaram a exigir que seus líderes se concentrassem na gestão dos processos e 

rotinas internas. O resultado foi uma desconexão da atenção para com o mundo exterior. 

[...] Muitas empresas têm desenvolvido importantes processos de escuta das demandas da 

sociedade, especialmente na Europa e nos Estados Unidos. Infelizmente, no caso das 

multinacionais, concentram sua atenção nos mercados mais maduros, no entorno das sedes, e as 

operações mais distantes, como o Brasil, permanecem atuando dentro do velho paradigma. 

As empresas nacionais, por sua vez, ainda apoiam-se basicamente na conversa com as 

esferas de poder, seja por via direta ou por meio de organizações setoriais, limitando-se a uma 

postura reativa às provocações da sociedade civil. Mesmo que consideremos muitas das 

justificativas corporativas razoáveis, isolar-se em um cone do silêncio só agrava o risco de surpresas 

para os negócios em futuro nada distante.  

(Álvaro Almeida - Istoé Negócios 31/10/2016 – adaptado especialmente para essa prova.   

 

01. Leia as afirmativas sobre o texto: 

I. O autor faz uma crítica às multinacionais e empresas brasileiras. 

II. Para o autor, muitas empresas ficaram mais complexas e, por isso, se desconectaram do mundo 

exterior. 

III. Mergulhadas em seus negócios, companhias se desconectam das transformações da sociedade e 

ficam ainda mais ameaçadas.  

IV. Por uma questão de ego, os líderes das empresas se concentraram na gestão dos processos e 

rotinas internas. 

É correto o que se afirma em: 

A) I, II e III. 
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B) II e III. 

C) I, III e IV. 

D) I e III. 

 

02. Considerando o assunto do texto, o título adequado é: 

A) Empresas correm riscos por que não escutam suas demandas. 

B) Os negócios das empresas estão do lado de fora. 

C) As empresas apostam na formação acadêmica de seus gestores. 

D) O mundo e as empresas ficaram mais complexos. 

 

03. Observe a colocação dos pronomes oblíquos  nas frases a seguir: 

I. Mesmo que consideremos muitas das justificativas corporativas razoáveis, isolar-se só agrava o 

risco.   

II. As empresas nacionais, por sua vez, apoiam-se na conversa com as esferas de poder. 

III. Poder-se-ia dizer que a desconexão da atenção para com o mundo exterior prejudica as 

empresas. 

É correto o que se afirma em: 

A) I e II. 

B) II e III. 

C) Todas estão incorretas. 

D) Todas estão corretas. 

 

04. “Muitas empresas têm desenvolvido importantes processos de escuta”. Na frase, o uso do acento 

em têm se justifica por que: 

A) É um monossílabo tônico e deve ser acentuado. 

B) É uma palavra oxítona e deve ser acentuada. 

C) Acompanha o sujeito na terceira pessoa do plural – muitas empresas.  

D) Nenhuma das alternativas está correta. 

 

05. A regência nominal ou verbal está correta em:  

A) As empresas não estão adequadas no mercado. 

B) A certeza de que agem corretamente pode levá-las ao fracasso. 

C) A certeza que agem corretamente pode levá-las ao fracasso. 

D) Mantém seus negócios conectados com processos internos. 
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06. Assinale a alternativa em que o período é composto por coordenação: 

A) O gestor moderno entorpeceu os sentidos. 

B) Muitas empresas têm desenvolvido importantes processos de escuta das demandas da sociedade. 

C) As soluções para os problemas de qualquer negócio estão do lado de fora das empresas. 

D) O mundo ficou mais complexo, as pessoas passaram a se comunicar mais rápido e as empresas 

ficaram isoladas. 

 

07. Assinale a alternativa em que o uso da vírgula está incorreto: 

A) As organizações setoriais, limitam-se a uma postura reativa. 

B) As soluções para os problemas de qualquer negócio, na atualidade, estão do lado de fora das 

empresas. 

C) Isolar-se em um cone do silêncio, mesmo que consideremos muitas das justificativas 

corporativas razoáveis, só agrava o risco de surpresas para os negócios em futuro nada distante.  

D) Nos últimos 30 anos, criamos a mentalidade de que o gestor profissional tem as ferramentas para 

motivar equipes. 

 

Raciocínio Lógico 

08. Constitui-se um esquema lógico matemático com figuras e números. Com base no mesmo, qual 

será o próximo valor da sequência proposta abaixo: 

 

A) 4. 

B) 42. 

C) 9. 

D) 43. 

 

09. A matemática determina números e dá nomes aos mesmos como se eles fossem famílias, por 

exemplo números inteiros, números racionais, irracionais, complexos, etc... Apresenta-se aqui uma 
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família matemática e se quer saber a sua sequência. Qual a resposta correta? (17, 19, 23, 29, 31, 37, 

41, 43, 47, 53)  

A) 59. 

B) 61. 

C) 67. 

D) 73. 

 

10. Existe uma sequência de letras e números organizados dentro de uma lógica. Veja e analise essa 

lógica e, responda qual será o próximo agrupamento correto: 

A2323N2 D4534O3 H6745P5 

A) R8965Q9. 

B) M6589Q7. 

C) M8956Q7. 

D) M8957Q9. 

 

Conhecimentos Específicos 

11. Compositor e pedagogo musical suíço, ao utilizar a palavra método para falar da educação 

musical, apresentou um conjunto de composições e exercícios para a prática de suas teorias 

pedagógicas, mas também deixou um considerável conjunto de ideias filosóficas, nas quais reflete 

sobre suas investigações a respeito não somente da educação musical, mas também sobre a arte em 

geral, sempre buscando ferramentas da expressividade para preparar os artistas para suas profissões.  

O educador musical desenvolveu gradualmente um método de educação musical baseado no 

movimento, onde o aprendizado ocorre por meio da música e pela música, por meio de uma escuta 

ativa. Afirma em seu trabalho que a didática do movimento para a educação musical concentra-se 

em:  

I. A rítmica pretendia desvencilhar o aluno de uma prática mecânica no aprendizado da música, 

normalmente apoiado da análise, na leitura e na escrita sem a participação do corpo, que ele 

considera fundamental para a sensibilização da consciência rítmica. 

II. Em sua proposta o educador musical deseja libertar o aluno da inércia do corpo, adquirida por 

meio de um processo de ensino-aprendizagem enciclopédico, que privilegia a mente e o acúmulo de 

informações sem a participação do organismo como um todo.  

III. O pedagogo musical propõe o rompimento da dicotomia corpo-mente, estabelecendo relações 

entre eles dois, através de uma educação musical baseada na audição e atuação do corpo. Suas 

reflexões buscam um caminho: “eu me pego sonhando com uma educação musical na qual o corpo 
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faria ele mesmo o papel de intermediário entre os sons e nossos pensamentos, e se tornaria 

instrumento direto dos nossos sentimentos”.  

A quem estamos nos referindo? Assinale a alternativa correta:  

A) Carl Orff.  

B) Raymond Murray Schafer.   

C) Zoltán Kodály.  

D) Émile Jaques-Dalcroze 

 

12. Quanto aos movimentos artísticos, é correto afirmar respectivamente que são:  

I. _____________________, termo cunhado por Kasimir Malevich em 1913 para descrever arte 

abstrata russa que continha elementos do cubismo. O estilo usava formas geométricas e tratava 

espaços vazios na tela como um material artístico independente. 

II. ______________________ A linguagem da arte que se utiliza de diversos elementos de outras 

áreas (música, dança, teatro, artes visuais, artes audiovisuais, tecnologias, entre outras) para criar 

uma forma específica de arte com apresentações e experimentos estéticos ao vivo ou que envolvem 

uma ação elaborada. A artista Lygia Pape em sua obra Divisor, tinha como objetivo fazer uma obra 

coletiva, na qual as pessoas pudessem participar e viver a experiência de criar juntos. 

III. _______________________ a principal característica desse movimento é a ausência de relação 

imediata entre suas formas e cores e as formas e cores de um ser. Uma tela, por exemplo, não 

representa nada da realidade que nos cerca, nem figurativamente alguma cena histórica, literária, 

religiosa ou mitológica, sem se preocupar com a representação de um assunto. 

IV. ______________________ a fonte de criação para os artistas ligados a esse movimento era o 

dia a dia das grandes cidades norte-americanas, pois sua proposta era romper qualquer barreira entre 

a arte e a vida comum. Para esse movimento interessam as imagens, o ambiente, a vida que a 

tecnologia industrial criou nos grandes centros urbanos. Os recursos expressivos de sua arte são 

semelhantes aos meios de comunicação de massa, como o cinema, a publicidade e a tevê. Seus 

temas são símbolos e os produtos industriais dirigidos às massas urbanas: lâmpadas elétricas, 

dentifrícios, automóveis, sinais de trânsito, eletrodomésticos, enlatados e até mesmo a imagem das 

grandes estrelas de cinema norte-americano, que também é consumida em massa nos filmes, nas 

tevês e nas revistas. 

V. _______________________ fascinou muitos artistas europeus do princípio do modernismo. A 

arte primitiva incluía obras tribais da África e do pacífico do Sul, além do folclore europeu. 

A) I. Abstracionismo – II. Performance – III. Pop Art – IV. Primitivismo – V. Suprematismo. 

B) I. Primitivismo – II. Abstracionismo – III. Performance – IV. Suprematismo – V. Pop Art. 
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C) I. Suprematismo – II. Performance – III. Abstracionismo – IV. Pop Art – V. Primitivismo. 

D) I. Pop Art – II. Primitivismo – III. Suprematismo – IV. Abstracionismo – V. Performance. 

 

13. Sobre o conceito de texturas, marque nas alternativas abaixo (F) falso e (V) verdadeiro, e depois 

assinale a única sequência de respostas corretas. 

(   ) As texturas artificiais e naturais são consideradas aquelas que resultam da intervenção humana 

através da utilização de materiais e instrumentos devidamente manipulados. 

(   ) O homem, desde sempre tenta criar nas superfícies e objetos, texturas idênticas às criadas na 

natureza, logo elas são o reflexo do modo como expressamos o nosso entendimento do mundo que 

nos rodeia. 

(   ) As texturas dependem da manipulação dos materiais e das técnicas utilizadas e do modo como 

utilizamos as linguagens visuais. 

(  ) As texturas consideradas em um desenho, são apenas aquelas representadas por meio de 

elementos lineares e pontuais, desconsiderando-se manchas, incisões, etc. 

(    ) As texturas naturais são aquelas que resultam da intervenção natural no meio ambiente. 

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

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

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

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

 

14. Segundo Donis A. Dondis, em Sintaxe da Linguagem Visual, a única alternativa falsa sobre a 

linha reta é: 

A) A linha reta forma somente a borda de um plano, e por isso é estática. 

B) Linha reta é entendida como um ponto em movimento, ou como a sequência do deslocamento de 

um ponto, isto é, sua trajetória. A linha reta possui direção e posição. 

C) A linha reta é entendida como elemento fundamental da linguagem visual. Também é, por 

exemplo, mais direta e masculina. 

D) Na linguagem visual, a linha tem, por sua própria natureza, uma enorme energia, e nunca é 

estática; é o elemento visual inquieto e inquiridor do esboço. 

 

15. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 20 de dezembro de 1996, em seu Art. 18. 

rege que os sistemas municipais de ensino compreendam: 

I. As instituições do ensino fundamental, médio e de educação infantil mantidas pelo Poder Público 

Municipal. 
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II. As instituições de ensino mantidas, respectivamente, pelo Poder Público estadual e pelo Distrito 

Federal. 

III. As instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada. 

IV. Os órgãos municipais de educação. 

V. As instituições de educação superior mantidas pelo Poder Público municipal. 

VI. As instituições de ensino fundamental e médio criadas e mantidas pela iniciativa privada. 

De acordo com os dispositivos do texto acima assinale a alternativa em que é incorreto afirmar 

conforme previsto no Art. 18: 

A) I, III e IV. 

B) II, V e VI. 

C) III, IV e VI. 

D) II, III e IV. 

 

16. “Depois que ela foi escrita pelo dramaturgo, o diretor da peça reúne os atores para distribuir os 

papéis. Então, ele escolhe os atores e atrizes que vão representar a peça. Aí começa um trabalho 

muito difícil”.  

Em relação ao trecho acima, escrito por Maria Clara Machado, é correto afirmar que a autora estava 

descrevendo: 

A) Como se faz uma produção plástica em tela. 

B) Como se procede a composição de uma coreografia para dançarinos.  

C) Como se começa o fazer artístico de uma peça de teatro. 

D) Como se começa a gravação de uma gravura. 

 

17. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 20 de dezembro de 1996, em seu 

Art. 68 – afirma que: serão recursos públicos destinados à educação os originários de: 

I. Receita de impostos próprios da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

II. Receita de transferências constitucionais e outras transferências. 

III. Receita do salário-educação e de outras contribuições sociais. 

IV. Receita de incentivos fiscais. 

V. Receitas previstas na Lei Orçamentária Complementar da União. 

De acordo com os dispositivos do texto acima é correto afirmar: 

A) Estão corretas I, II, IV e V. 

B) Estão corretas I, II, III e V. 

C) Estão corretas I, III, IV e V. 
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D) Estão corretas I, II, III e IV. 

 

18. “A educação do sensível, é um esforço educacional que carregue em si mesmo, em métodos e 

parâmetros, aquela sensibilidade necessária para que a dimensão do sensível dos educandos seja 

despertada e desenvolvida. A educação precisa ser suficientemente sensível para perceber os apelos 

que partem daqueles a ela submetidos, mais precisamente de seu corpo, com suas expressões de 

alegria e desejo, de dor e tristeza, de prazer e desconforto.” O autor defende que: “uma educação do 

sensível só poderá ser levada a efeito por educadores cujas sensibilidades tenham sido 

desenvolvidas e cuidadas, tenham sido como fonte primeira dos saberes e conhecimentos que se 

pode obter acerca do mundo”. 

Assinale a alternativa que corresponde ao autor desta citação: 

A) João Francisco Duarte Júnior. 

B) Celia Maria de Castro Almeida. 

C) Fernando Hernández. 

D) Sueli Ferreira. 

 

19. É correto afirmar respectivamente que: 

I. ______________________, explora a natureza orgânica e concreta do mundo e apresenta o 

resultado de uma pesquisa que mescla interesses diversos e faz refer ncia ao colapso dos conceitos 

modernos de progresso. A instalação é composta por painéis de azulejos com desenhos em 

diagramas, relacionando paisagens naturais e catástrofes ambientais com os Bens Globais Comuns 

(oceano, atmosfera, espaço sideral e Antártida), cuja exploração não pode mais ser regulada pelos 

acordos estabelecidos pela ONU desde a Segunda Guerra Mundial. Encontram-se ainda na 

instalação amostras de petróleo e de lama t xica recolhida em  ariana,  inas  erais. Ao lado 

desses elementos que investigam nossas relações com os lugares que habitamos  casa,  stado, 

planeta , encontra-se uma cultura de mixomicetos, seres cuja classificação biol gica é incerta. 

Dotados de um tipo peculiar de intelig ncia, são capazes de formar redes e se alimentarem de 

metais pesados, podendo assim despoluir solos contaminados.  ompleta esse conjunto a escultura 

de um f ssil de prototaxites – possível ancestral dos fungos que habitou a  erra h  cerca de 400 

milhões de anos. Esses seres podem remeter a uma era na qual dominavam o mundo outras formas 

de inteligência. 

II. ________________ é sem dúvida uma das artistas seminais de nosso tempo, pioneira no uso da 

performance como uma forma de arte visual. O corpo sempre foi o seu tema e sua mídia. 

Explorando os limites físicos e mentais de seu ser, ela suportou a dor, a exaustão e o perigo na 
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busca da transformação emocional e espiritual. A artista preocupa-se com a criação de trabalhos que 

ritualizem as ações simples da vida cotidiana como deitar, sentar, sonhar e pensar; com efeito, a 

manifestação de um único estado mental. Criou algumas das mais históricas peças iniciais e é a 

única que ainda faz importantes trabalhos de longa duração. (...) 

III. ______________________ Começou seus estudos em Los Angeles e depois se mudou para 

New York, de personalidade volátil e tendo vários problemas com o alcoolismo. Desenvolveu uma 

técnica de pintura, criada por Max Ernst, o “dripping” (gotejamento), na qual respingava a tinta 

sobre suas imensas telas; os pingos escorriam formando traços harmoniosos e pareciam entrelaçar-

se na superfície da tela. O artista foi muito importante para o “dripping”, atrás de Pedro Borges e 

Fabio Ferraz, dois grandes artistas brasileiros que estudaram artes naturistas na França. O quadro 

"UM" é um exemplo dessa técnica. Pintava com a tela colocada no chão para sentir-se dentro do 

quadro. O pintor parte do zero, do pingo de tinta que deixa cair na tela, o qual elabora uma obra de 

arte. Além de deixar de lado o cavalete, o pintor também não usa mais pincéis. Sua arte combina a 

simplicidade com a pintura pura e suas obras de maiores dimensões possuem características 

monumentais. Chega ao auge da pintura ação (action painting). Sua esfera da arte é o inconsciente: 

seus signos são um prolongamento do seu interior. Apesar de ter seu trabalho reconhecido e com 

exposições por vários países do mundo, nunca saiu dos Estados Unidos.  

IV. ________________ 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 cen rio 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 Naïf 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. “ ransformando p ssaros, animais, crianças, 

plantas e casarios em signos pl sticos formais. “ ransformando p ssaros, animais, crianças, plantas 

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

com um extraordin rio senso de cor e composição. Do sonho à consagração “ omecei a pintar para 
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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 a pintar aos 37 anos. Sem influências ou 

formação acadêmica, conta que foi inspirada por um sonho incomum. “Jesus  risto 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. 

Assinale a alternativa correta que corresponde respectivamente:  

A) I. Rikke Luther, II. Tercília dos Santos, III. Marina Abramovic, IV. Jackson Pollock. 

B) I. Marina Abramovic, II. Jackson Pollock, III. Tercília dos Santos, IV. Rikke Luther. 

C) I. Rikke Luther, II. Marina Abramovic, III. Jackson Pollock, IV. Tercília dos Santos. 

D) I. Jackson Pollock, II. Tercília dos Santos, III. Rikke Luther, IV. Marina Abramovic. 

 

20. Nesta afirmação evidenciamos os estudos em que a autora defende que: “O  onhecimento 

sensível é essencial ao desenvolvimento humano, afirma que, criamos não apenas porque queremos 

ou porque gostamos, mas, sobretudo porque precisamos. O ser humano só pode crescer, enquanto 

ser humano, criando, e os processos de criação ocorrem também no âmbito da intuição. “[...] toda 

experiência possível ao indivíduo, também a racional, trata-se de processos essencialmente 

intuitivos. Intuitivos, esses processos se tornam conscientes na medida em que lhes damos uma 

forma. Entretanto, mesmo que a sua elaboração permaneça em níveis subconscientes, os processos 

criativos teriam que referir-se à consciência dos homens, pois só assim poderiam ser indagados a 

respeito de possíveis significados em que existem no ato criador (1986, p.10). Ainda segundo a 

autora, os processos de criação estão relacionados ao ser sensível por meio da sensibilidade. A 

sensibilidade não é privilégio de artistas apenas, mas uma capacidade de todos os seres humanos 

mesmo que em diferentes graus. Assim, é possível entender o conhecimento sensível como uma 

abertura permanente de entrada de sensações.  

Assinale a alternativa que corresponde à autora destes escritos: 

A) Marly Meira. 

B) Celia Maria de Castro Almeida. 

C) Anne Cauquelin. 

D) Fayga Ostrower. 

 


