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CARGO: ARTE 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Processo Seletivo: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica, de 

tinta azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 08h00min com término às 12h00min. A duração mínima para 

realização da prova é de 01 (uma) hora, com tempo máximo de 04h00 (quatro) horas. A Prova 

será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 alternativas 

(a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 
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 O Caderno de Provas será composto: 

 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 02 (duas) 

Matemática e Raciocínio Lógico Matemático 02 (duas) 

Conhecimentos Gerais/Atualidades 02 (duas) 

Conhecimentos Específicos na Área de 

Educação 

04 (quatro) 

Conhecimentos Específicos (Área de Atuação) 15 (quinze) 

Total de Questões 25 (vinte e cinco) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

LINGUA PORTUGUESA 

1 - Analise os vocábulos em destaque nos cartuns, observe as afirmações e em seguida assinale a 

alternativa CORRETA:  

I – Os dois vocábulos pertencem à classe gramatical dos verbos. 

II – Os dois vocábulos são verbos da 2ª conjugação. 

III – Os dois verbos estão, respectivamente, na 1ª pessoa do singular e na 3ª pessoa do singular. 

IV – Os dois vocábulos estão no tempo presente. 

V – O primeiro vocábulo está no pretérito e o segundo no tempo presente. 

VI – O vocábulo é não é um verbo. 

a) Todas as alternativas estão corretas. 

b) Todas as alternativas estão corretas EXCETO a alternativa VI. 

c) Apenas as alternativas I, II, IV e V estão corretas. 

d) Apenas as alternativas I, II, III, IV e V estão corretas. 

e) Apenas as alternativas I, II, III e V estão corretas. 
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2 - Quanto ao emprego do gênero dos substantivos, assinale a alternativa que possuir a INCORRETA 

construção:  

a) O alface que você comprou estava fresquinho. 

b) O cônjuge ficou surpreso com a notícia.  

c) A testemunha afligiu-se após o depoimento. 

d) Sinto um dó quando vejo pessoas pedindo esmolas. 

e) O diabete foi revelado pelo exame. 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 

3 - Uma determinada escola resolveu adotar a média aritmética ponderada para calcular as médias 

finais de seus alunos, tendo como base as notas obtidas nos bimestres. As notas de um aluno dessa 

escola estão indicadas na tabela abaixo com os respectivos pesos. 

BIMESTRES 1º 2º 3º 4º 

PESOS 2 2 3 3 

NOTAS 6,5 5,5 7,5 6,5 

A média final desse aluno foi de: 

a) 6,30 

b) 6,50 

c) 6,45 

d) 6,60 

e) 6,259 

4 - Um corretor de imóveis recebeu R$ 3 400,00 pela venda de um imóvel, tendo sido de 4% a taxa 

de comissão. O valor da venda do imóvel foi de: 

a) R$ 85 000,00 

b) R$ 92 000,00 

c) R$ 95 000,00 

d) R$ 105 000,00 

e) R$ 110 000,00 
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CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

5 - Após polêmica, protestos e muitas mobilizações de parlamentares, indígenas, ambientalistas e até 

da classe artística, um decreto, do presidente Michel Temer, publicado na terça-feira, 26 de setembro 

de 2017 no Diário Oficial da União revoga a extinção da Reserva Nacional do Cobre e Associados 

(Renca). Segundo o Ministério de Minas e Energia, o governo retomará o debate sobre exploração 

mineral da área "mais à frente". A área, com mais de 4 milhões de hectáres, fica entre os estados do -

______________________ e do ________________ e tem tamanho equivalente ao da Dinamarca. 

Os minerais ali encontrados têm grande valor no mercado internacional, pois as jazidas são ricas em 

cobre, ouro, titânio, tântalo e tungstênio, considerados minerais nobres. 

(https://g1.globo.com/politica/noticia/decreto-que-revoga-extincao-da-renca-e-publicado.ghtml)  

Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE a informação:  

a) Roraima; Pará. 

b) Acre; Amazonas. 

c) Acre; Roraima. 

d) Amazonas; Amapá. 

e) Amapá; Pará. 

6 - Dois anos depois do rompimento da barragem de Fundão, em Minas Gerais, biólogos, geólogos e 

oceanógrafos que pesquisam a bacia do rio Doce afirmam que o impacto ambiental do desastre, 

considerado o maior do país, ainda não é totalmente conhecido. Em 05 de novembro de 2015, 34 

milhões de metros cúbicos de rejeito de minério de ferro jorraram do complexo de mineração e 

percorreram 55 km do rio Gualaxo do Norte e outros 22 km do rio do Carmo até desaguarem no rio 

Doce. No total, a lama percorreu 663 km até encontrar o mar. Ainda não é possível mensurar 

completamente a dimensão do impacto na natureza porque boa parte da lama continua nas margens e 

na calha do rio, dizem especialistas. Também não há ainda análises definitivas do monitoramento que 

vem sendo feito dos peixes e animais que voltaram a aparecer. Não há dados seguros, por exemplo, 

que apontem se eles estão contaminados ou se são apropriados para consumo. 

(http://www.bbc.com/portuguese/brasil-41873660) 

O texto referência, trata do caso ocorrido na cidade de ____________________  cuja exploração de 

minério era realizada pela mineradora ______________________. 

https://g1.globo.com/ap/amapa/noticia/governo-federal-quer-extinguir-area-de-reserva-para-mineracao-ao-sul-do-amapa.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/decreto-que-revoga-extincao-da-renca-e-publicado.ghtml
http://www.bbc.com/portuguese/brasil-41873660
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a) Mariana; Vale. 

b) Montes Claros; Usiminas. 

c) Mirabela; Alunorte. 

d) Mariana; Samarco. 

e) Mariana; Namisa. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO 

7 - Levando em consideração a redação dada pelos artigos 205 a 214 da Constituição Federal de 1988 

e alterações, assinale a alternativa que apresenta incoerência com o disposto no referido documento.  

a) A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração anual, com o objetivo de 

articular o sistema nacional de educação em regime de colaboração e definir diretrizes, 

objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e 

desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações 

integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas. 

b) As cotas estaduais e municipais da arrecadação da contribuição social do salário-educação 

serão distribuídas proporcionalmente ao número de alunos matriculados na educação básica nas 

respectivas redes públicas de ensino. 

c) Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar 

formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais. 

d) Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. 

e) O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários normais das 

escolas públicas de ensino fundamental.  

8 - O Ensino Fundamental está organizado em quatro áreas do conhecimento.  Essas áreas, como bem 

aponta o Parecer CNE/CEB nº 11/201027, “favorecem a comunicação entre os conhecimentos e 

saberes dos diferentes componentes curriculares” (BRASIL, 2010).  Elas se intersectam na formação 

dos alunos, embora se preservem as especificidades e os saberes próprios construídos e 

sistematizados nos diversos componentes. Cada área de conhecimento explicita seu papel na 

formação integral dos alunos e destaca particularidades para o Ensino, considerando tanto as 

características do alunado quanto as especificidades e demandas pedagógicas dessa fase da 
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escolarização. Os componentes curriculares obrigatórios do Ensino Fundamental são distribuídos em 

áreas de conhecimento chamadas de:  

I – Arte  

II- Matemática 

III- Ciências da natureza  

IV- Ensino Religioso  

V- Ciências humanas 

VI- Linguagens 

As assertivas CORRETAS são: 

a) Apenas I; II; III e V. 

b) Apenas I; III; V e VI. 

c) Apenas II; III; IV e V.  

d) Apenas II; III; V e VI. 

e) Apensa I, II; III; e VI. 

9 - Desde a publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional- Lei 9394, de 20 de 

dezembro de 1996 e alterações, se discutem formas de melhoria da educação brasileira, num processo 

de construção constante e apresenta no art.26 que “Os currículos da educação infantil, do ensino 

fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada 

sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar [...]”. Nesta perspectiva, o Ministério da 

Educação desenvolve uma Base Nacional Comum Curricular – BNCC que é fruto de amplo processo 

de debate e negociação com diferentes atores do campo educacional e com a sociedade brasileira. 

Orientada pelos princípios éticos, políticos e estéticos traçados pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais da Educação Básica (DCN), a BNCC soma-se aos propósitos que direcionam a educação 

brasileira para a formação humana integral e para a construção de uma sociedade justa, democrática e 

inclusiva. Considerando o exposto, assinale a alternativa que especifica o objetivo da Base Nacional 

Comum Curricular.   
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a) coibir a doutrinação ideológica que ocorre na maior parte das escolas brasileiras, uma vez 

que cria uma Base obrigatória a ser ministrada pelo professor. 

b) engessar o trabalho do professor, buscando mecanismos de controle de conteúdo e 

metodologias de ensino. 

c) definir conteúdos essenciais a todos os estudantes brasileiros, impedindo o professor de 

ministrar conteúdos que não constem na Base. 

d) definir conhecimentos essenciais aos quais todos os estudantes têm direito a ter acesso e se 

apropriar ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica. 

e) criar uma base de conteúdos essenciais ao povo brasileiro, com objetivo de homogeneizar a 

cultura do país, diminuindo a desigualdade regional.  

10 - “A Sistematização Curricular do município de Concórdia é fruto de um amplo processo de 

estudo, discussão e consenso entre os professores da rede municipal de ensino, constituindo-se em 

instrumento de gestão e orientação pedagógica. A mesma é uma referência para a organização do 

trabalho pedagógico dos espaços educativos. Este documento ancorou-se na legislação vigente, em 

discussões contemporâneas sobre a educação e nas discussões da Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC – 2015/2016, versão preliminar). Considerando esses pressupostos a equipe pedagógica, o 

grupo de formação, os professores e as auxiliares de creche da rede municipal de ensino 

deliberaram acerca dos conhecimentos/conteúdos a serem trabalhados em cada ano de 

escolarização e em cada disciplina, paralelo aos objetivos de aprendizagem. A definição dos 

conteúdos/conhecimentos a serem trabalhados e os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 

apontam o que os alunos devem ter assegurado em seu processo de escolarização” (Sistematização 

Curricular/2016). Deste modo, a elaboração coletiva do currículo para a Rede Pública Municipal de 

Ensino de Concórdia teve como principal objetivo definir pressupostos teóricos, encaminhamentos 

metodológicos, conhecimentos/conteúdos e estratégias a partir da definição de uma concepção 

teórica, que orienta todo o trabalho realizado nas unidades educativas. 

Marque a alternativa que indica a concepção teórica que orienta a Sistematização Curricular da rede 

municipal de ensino de Concórdia. 
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a) tradicional 

b) materialismo histórico-dialético 

c) tecnicista 

d) comportamentalista 

e) empirista 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (ÁREA DE ATUAÇÃO) 

ARTE 

11 - Forma de arte predominantemente urbana, surgida na década de 70, tendo seus registros feitos 

em locais geralmente de grande circulação de pessoas. Esses registros podem ser imagens ou 

palavras, combinando cores e formas, criando imagens que dialogam com o cotidiano e refletem 

sobre o modo de vida nas cidades, em especial grandes centros. 

Assinale a alternativa que denomina esse tipo de expressão artística. 

a) Publicidade 

b) Xilografia 

c) Aguada 

d) Grafite 

e) Modal 

12 - Assinale a alternativa com o nome do artista plástico ítalo-brasileiro, nascido em Lucca, Itália, 

em 1896, considerado um dos artistas mais importantes da segunda geração da Arte moderna 

Brasileira tendo seu destaque pelo uso de casarios e bandeirinhas de festas juninas em suas obras. 

a) Emil Nolde. 

b) Carlos Schio. 

c) Alfredo Volpi. 

d) Giuseppe Bernardi. 

e) Bruno Giorgi. 
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13 - Assinale a alternativa que contenha apenas obras do escritor Ziraldo (Ziraldo Aves Pinto, 

Caratinga, MG, 1932), cartunista, chargista, pintor, dramaturgo, caricaturista, escritor, cronista, 

desenhista, humorista, colunista e jornalista brasileiro. 

a) Menino Maluquinho, Cobra Cega, O Menino Marrom, Palhaço Verde; 

b) Flicts, O Joelho Juvenal, Risco e Rabisco, Perdidos; 

c) Menina Nina, O Bichinho da Maçã; Expressão Mágica, Ploct; 

d) Diário da Julieta, Um Sorriso Chamado Luiz, Zé Perneta, Zás Trás; 

e) Um Sorriso Chamado Luiz, Menino Maluquinho, O Bichinho da Maçã, Flicts. 

14 - Ao tratar de da arte Surrealista, é correta a afirmativa: 

a) Foi através da música que as ideias do surrealismo foram melhor expressadas. 

b) O surrealismo surgiu na França na década de 1970. 

c) O movimento surrealista foi significativamente influenciado pelas teses psicanalíticas de 

Marchetti. 

d) Através da tela e das tintas, os artistas plásticos surrealistas colocam suas emoções, de forma 

coerente e acadêmica. 

e) O marco de início do surrealismo foi a publicação do Manifesto Surrealista, feito pelo poeta 

e psiquiatra francês André Breton, em 1924. 

15 - O Barroco no Brasil teve seu início no final do século XVII, configurando uma tendência 

artística com grande destaque na arquitetura, escultura, pintura e literatura. 

Assinale a alternativa com uma característica da Arte Barroca no Brasil. 

a) Não uso de figuras de linguagem. 

b) Valorização dos detalhes. 

c) Distanciamento do religioso e do profano. 

d) Falta de conteúdo lógico. 

e) Linguagem suave. 

16 - No impressionismo, movimento artístico que surgiu na pintura francesa do século XIX e 

revolucionou profundamente a produção pictórica por passar a usar: 

a) Cores por eles idealizadas, após inúmeros estudos e misturas praticadas nas paletas. 

b) Sombras com efeitos esfumados, com o rebuscamento de contrastes do renascimento. 

c) Contornos marcantes, com cores vibrantes. 
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d) Cores intensas para modelos exclusivamente de ateliês. 

e) Pinceladas rápidas de cores dissociadas diretamente na tela, de acordo com a incidência da 

luz solar. 

17 - Ao tratar da arte egípcia, é correto afirmar: 

a) A crença na vida além-túmulo e na natureza divina do faraó justifica a criação de uma 

arquitetura religiosa em honra dos deuses e a construção de túmulos para a conservação dos 

corpos, que seriam a morada dos espíritos. 

b) O tamanho das pessoas e objetos caracterizavam exatamente a distância um do outro e não a 

importância, o poder e o nível social. 

c) A arquitetura egípcia reflete, na sua monumentalidade e aparente imutabilidade, apenas o 

caráter político da época. 

d) Nas pinturas e nos baixo-relevos, as figuras eram representadas com alta fidelidade ao 

modelo. 

e) Muito do que se sabe sobre essa civilização foi descoberto graças à tradução dos sânscritos, 

registrados nas paredes das casas. 

18 - Técnica de impressão inventada por Alois Senefelder, por volta de 1797, onde o desenho é feito 

sobre uma pedra calcárea bem lisa, usando, para isso, crayon oleoso. Em seguida espalha-se uma 

mistura de água, goma arábica e ácido nítrico e, logo depois, uma camada de tinta oleosa com um 

rolo de borracha. Essa tinta só adere onde não há água e a próxima etapa é a reprodução no papel. 

Essa técnica facilita o uso de muitas cores: 

a) Gravura ponta-seca 

b) Serigrafia 

c) Gravura metalizada 

d) Xilogravura 

e) Litogravura 

19 - Denominação dada à técnica manual utilizada para produzir objetos feitos a partir de matéria-

prima natural. Normalmente são fabricados por famílias, dentro de sua própria casa ou em uma 

pequena oficina, sendo que tal técnica é praticada desde o período antigo, denominado Neolítico, 

quando poliam pedras para fabricar armas e utensílios: 
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a) Naturalismo 

b) Oficinalismo 

c) Reciclagem 

d) Artesanato 

e) Original 

20 - Ao tratar da arquitetura do mundo antigo, assinale a alternativa incorreta. 

a) Os romanos usaram como inspiração a arquitetura etrusca e grega para desenvolver seus 

projetos. Porém, não podemos falar em cópia, pois a arquitetura romana possuía muitos 

elementos inovadores e avanços nas técnicas de arquitetura. 

b) Dentre os elementos arquitetônicos, a forma e a ornamentação das colunas, classificadas nos 

estilos dórico, jônico e coríntio, determinam o estilo do templo grego. 

c) As construções gregas mais famosas foram feitas de mármore. Esse elemento começou a ser 

usado no século VI a.C., juntamente com técnicas de encaixe semelhantes às dos egípcios. 

d) Entre os diversos projetos de construções públicas dos romanos, a rede de pontes e calçadas, 

que facilitaram a comunicação através de todo o império e os aquedutos, que levavam água 

às cidades a partir dos mananciais próximos, são os mais extraordinários. 

e) A arquitetura grega destacou-se nas edificações públicas, embora para os templos tenham 

dedicado menor importância. 

21 - Assinale a alternativa com a técnica de representação pictórica que se desenvolveu através das 

obras de artistas italianos a partir do início do século XV, utilizada para a representação 

tridimensional e que possibilita a ilusão de espessura e profundidade das figuras. 

a) Marcação 

b) Emparelhamento 

c) Traçado 

d) Perspectiva 

e) Espaçamento 

22 - Com relação à origem do teatro no Brasil, é correto afirmar: 

a) O teatro brasileiro teve sua origem no século XVIII, quando Portugal começou a fazer do 

Brasil sua colônia. 
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b) Os padres da chamada companhia de artes, os Escolistas, vieram para catequizar os 

escravos, e com isso trouxeram o ensino de suas produções culturais como o teatro, a pintura 

e principalmente a escultura. 

c) Até 1584 as peças teatrais eram escritas em inglês ou espanhol, quando então surgiu o 

português. 

d) Os autos nunca possuíam um fundo religioso pois eram representados por personagens de 

origens profanas. 

e) Os atores eram os índios domesticados, os futuros padres, os brancos e os mamelucos, todos 

amadores, que atuavam de improviso nas peças apresentadas nas Igrejas, nas praças e nos 

colégios. 

23 - Assinale a alternativa incorreta ao tratar de História em Quadrinhos: 

a) Quando os jornais e revistas tornaram-se populares, a partir da virada O Brasil foi um dos 

pioneiros no mundo a usar a narrativa ilustrada em sequência, muito semelhante aos 

quadrinhos de hoje, com a diferença principal de que as primeiras histórias não traziam 

balões, mas legendas embaixo de cada quadro. 

b) Do século XIX para o XX, a história em quadrinho tornou-se imensamente conhecida em 

todo o mundo.  

c) No Brasil, as histórias em quadrinhos foram chamadas durante algum tempo de Clarinetes 

em quadrinhos ou apenas Clarinetes. Foi assim até meados da década de 80, quando 

ficaram conhecidas como são hoje. 

d) A primeira história em quadrinhos de que se tem notícias no mundo foi criada pelo artista 

americano Richard Outcault, em 1895. 

e) As comics, como são conhecidas nos países de língua inglesa, surgiram na mesma época 

do cinematógrafo, mas diferente do que aconteceu com o cinema, que desde sua estreia foi 

considerado a sétima arte, os quadrinhos não receberam da crítica a devida importância, 

sendo até mesmo considerados como uma má influência para crianças e adolescentes. 

24 - Assinale alternativa que contenha os estilos aos quais pertencem as obras abaixo, 

respectivamente: 
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a) Impressionismo, Dadaísmo, Romantismo 

b) Impressionismo, Cubismo, Abstracionismo 

c) Cubismo, Abstracionismo, Impressionismo 

d) Realismo, Op Art, surrealismo 

e) Pop Art, Impressionismo, Cubismo 

25 - Forma de arte que utiliza a ampliação de ambientes, os quais são transformados em cenários do 

tamanho de uma sala. Pintura, escultura e outros materiais são usados conjuntamente para ativar o 

espaço arquitetônico, podendo ser multimídia e provocar sensações táteis, térmicas, odoríficas, 

auditivas, visuais entre outras. O espectador participa ativamente da obra e, portanto, não se 

comporta somente como apreciador. Essa modalidade configura: 

a) Instalação 

b) Incorporação 

c) Ampliação  

d) Subjetivação 

e) Experimentação 

 


