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

(a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 

 

 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 - Homônimas e parônimas são palavras que possuem semelhanças no som e na grafia, mas se 

constituem de significados diferentes. De modo sucinto as homônimas são palavras que apresentam 

igualdade ou semelhança fonética (relativa ao som) ou igualdade gráfica (relativa à grafia), porém 

com significados distintos. E, por sua vez, as parônimas são palavras semelhantes na grafia e no som, 

mas com significados distintos. Observe as construções abaixo e o uso dos vocábulos em destaque 

atentando para o emprego correto. 

I - Você ascendeu a um novo patamar: agora fará parte da equipe diretória! 

II - Comprimentando-a cordialmente, informo que recebemos a notificação encaminhada pelo 

Departamento de Recursos Humanos.  

III- Seguramente cometeu uma infração  grave. 

IV - Quando praticamos qualquer atividade física, o corpo aumenta o consumo energético para 

suprir a demanda. Nesse processo ocorre uma espécie de “queima do combustível” nas células, o 

que aumenta a temperatura interna. Para que o corpo não fique em parafuso, a soadeira entra em 

cena, promovendo a termorregulação. 

V- Com a pesquisa censual poderemos verificar a média de idade da população brasileira. 

VI - O condutor do veículo excedeu a  velocidade permitida, por isso a multa foi infligida. 

VII - Precisou retificar o endereço quando realizou a atualização cadastral. 

VIII - Esperamos que todos viagem bem.  

a) Todas as alternativas estão corretas. 

b) Apenas as alternativas I, III, V,VII e VIII estão corretas. 

c) Apenas as alternativas I, III, IV,VII e VIII estão corretas. 

d) Apenas as alternativas I, III, V,VI e VII estão corretas. 

e) Apenas as alternativas I, II,VI e VIII estão corretas. 
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2 - Segundo Marcuschi os gêneros textuais são fenômenos históricos, profundamente vinculados à 

vida cultural e social, portanto, são entidades sócio-discurssivas e formas de ação social em qualquer 

situação comunicativa. Caracterizam-se como eventos textuais altamente maleáveis e dinâmicos. 

Nesse sentido, observe a nominata de gêneros textuais e assinale a alternativa que apresenta uma 

informação incorreta. 

Bate-papo no computador 

 

Fábula 

 

Resenha 

Bula de remédio 

 

Manual de instruções 

 

Sermão 

Cardápio de restaurante 

 

Notícia 

 

Telefonema 

Carta pessoal 

 

Receita 

 

Tirinha 

 

a) Todos os textos apresentados acima exercem funções comunicativas específicas e entre a 

nominata exposta, pelo menos um dos gêneros apresenta linguagem narrativa e descritiva e o 

objetivo é informar algo que aconteceu. 

b) Pelo menos um dos gêneros apresentados acima possui a função comunicativa de instruir. 

c) Pelo menos um dos gêneros apresentados acima pode ser estruturado com linguagem 

informal, muito semelhante à fala. 

d) Nenhum dos gêneros apresentados acima pode apresentar, concomitantemente, em sua 

estrutura a linguagem verbal e a não verbal. 

e) Pelo menos um dos gêneros apresentados acima possui a função comunicativa de narrar. 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 

3 - Os números abaixo referem-se à quantidade de livros lidos por cada um dos treze professores 

durante um ano. 

    5    7    3    20    8    12    5    12    10    4    6    6    19 

Determine a média aritmética anual de livros lidos por esses professores. 

a) 5 

b) 12 

c) 9 
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d) 13 

e) 117 

 

4 - Para produzir peças artesanais um artista gasta R$ 1,80 por unidade. Além disso, há uma despesa 

fixa de R$ 2.800,00, independente da quantidade produzida. O preço de venda é de R$ 2,50 por 

unidade.  

Sabendo que  , onde  é o preço de venda do produto,  é o preço de 

custo do produto,  é o lucro obtido na transação e  é o número de peças produzidas e 

vendidas. O lucro na produção e venda de 7.000 peças será de: 

a) R$ 2.100,00 

b) R$ 3.350,00 

c) R$ 5.275,00 

d) R$ 7.700,00 

e) R$ 14.700,00 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

5 - A lei 11.705, mais conhecida como Lei Seca, desde que foi aprovada tornou a legislação menos 

tolerante com quem dirige e ingere álcool, impondo mudanças no comportamento dos motoristas e 

ajudando a reduzir mortes no trânsito. Dados do Sistema de Informações de Mortalidade (SIM), do 

Ministério da Saúde, indicam que houve uma redução em mais de 14% do número de mortes por 

acidentes de trânsito no país. A redução dos óbitos pode estar relacionada às ações de fiscalização após 

a Lei Seca. Além de mudar os hábitos dos brasileiros, a lei trouxe um maior rigor na punição e no 

bolso de quem a desobedece, com regras mais severas para quem misturar bebida com direção. 

Assinale a alternativa que indica há quantos anos a Lei Seca foi sancionada: 

a) 9 anos 

b) 5 anos 

c) 10 anos 

d) 8 anos 

e) 3 anos 
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6 - Reserva da Biosfera é um instrumento de conservação que favorece a descoberta de soluções para 

problemas como o desmatamento das florestas tropicais, a desertificação, a poluição atmosférica, o 

efeito estufa, entre outros. Cada Reserva da Biosfera é uma coleção representativa dos ecossistemas 

característicos da região onde se estabelece.  No Brasil ao todo são 7 Reservas da Biosfera no país: 

Mata Atlântica, Cinturão Verde de São Paulo, Cerrado, Pantanal, Caatinga, Amazônia Central e Serra 

do Espinhaço. A Reserva da Biosfera da Mata Atlântica - RBMA cuja área foi reconhecida pela 

UNESCO, foi a primeira unidade da Rede Mundial de Reservas da Biosfera declarada no Brasil. É a 

maior reserva da biosfera em área florestada do planeta e cobre cerca de 1.306.421 de km², ou 15% 

do território brasileiro, estendendo-se total ou parcialmente pelo território hoje ocupado por 3.517 

municípios. A reserva da Mata Atlântica abrange áreas de quantos estados brasileiros?  

Fonte: http://www.rbma.org.br/anuariomataatlantica/mata_atlantica.php 

a) 10 estados  

b) todos os estados 

c) 11 estados  

d) 22 estados  

e) 17 estados 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO 

7 - A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB institui as diretrizes e bases da 

Educação Nacional. Esta lei se configura assim, como fundamental para que as Redes públicas e 

privadas organizem seus sistemas de ensino.  Leia as afirmativas que segue: 

I- A LDB apresenta em seu artigo I que a educação abrange os processos formativos que se 

desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e 

pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. 

II- A LDB especifica que a função da escola é a formação intelectual do sujeito aprendente, com 

vista a prepará-lo exclusivamente para o mundo do trabalho. 

III- A LDB esclarece que a educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 

liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do 

educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 
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IV- A LDB elucida que o dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante 

a garantia de ensino escolar gratuito para alunos devidamente matriculados, com idade entre 7 

(sete) e 17 (dezessete) anos de idade. 

V- A LDB explica no artigo 4º, inciso I, que a Educação Básica compreende: Educação Infantil e 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

Assinale a alternativa que contém todas as respostas CORRETAS: 

a) Somente as alternativas I e II. 

b) Somente as alternativas I e III. 

c) Somente as alternativas I e IV. 

d) Somente as alternativas I e V. 

e) Somente as alternativas II e V. 

8 - A Base Nacional Comum Curricular – BNCC aprovada em 15 de dezembro de 2017 e sancionada 

em 20 de dezembro de 2017 apresenta o conjunto de aprendizagens essenciais e indispensáveis a que 

todos os estudantes, crianças, jovens e adultos, têm direito. Assim, quanto a BNCC é INCORRETO 

afirmar: 

a) A BNCC é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e 

progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo 

das etapas e modalidades da Educação Básica.  

b) A BNCC apresenta dez competências gerais que consolidam no âmbito pedagógico, os 

direitos de aprendizagem e desenvolvimento que os estudantes têm direito. 

c) A BNCC baseia-se no conceito de Educação Integral independente da duração da jornada 

escolar. A BNCC está comprometida com a construção intencional de processos educativos 

que promovam aprendizagens sintonizadas com as necessidades, possibilidades e interesses 

dos estudantes. 

d) A BNCC é um documento de caráter organizativo e normativo, definidor de conteúdos, 

habilidades, estratégias de ensino e avaliação da Educação Básica. O mesmo deve ser 

aplicado integralmente nos sistemas de ensino públicos municipais e estaduais brasileiros até 

dezembro de 2020. 

e) A partir da homologação da BNCC as redes de ensino e escolas particulares terão a tarefa de 

construir currículos, com base nas aprendizagens essenciais estabelecidas na BNCC, 
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passando, assim, do plano normativo propositivo para o plano da ação e da gestão curricular 

que envolve todo o conjunto de decisões e ações definidoras do currículo e de sua dinâmica. 

9 - A Sistematização Curricular da Rede Municipal de Educação de Concórdia -20016, é o 

documento que apresenta a (re)estruturação da proposta curricular municipal. Leia as afirmativas: 

I- A Sistematização Curricular é um documento fruto de amplo processo de estudo, discussão e 

consenso entre os professores da Rede Municipal de Ensino, constituindo-se em instrumento de 

gestão e orientação pedagógica. 

II- A Sistematização Curricular é um documento que expõe unicamente o direcionamento 

avaliativo a ser seguido pelos professores da Rede Municipal de Educação com vistas a perceber 

potencialidades, necessidades ou dificuldades dos alunos. 

III- A Sistematização Curricular tem como pressuposto teórico que o embasa a Teoria 

Sociointeracionista.  A qual entende o sujeito e suas vivências como secundário à compreensão do 

conhecimento historicamente acumulado. 

IV- A elaboração da Sistematização Curricular para a Rede Pública Municipal de Concórdia se 

justifica pela necessidade de organizar teórica e metodologicamente, o processo de ensino e 

aprendizagem que confere direção ao trabalho pedagógico e consequente apropriação do 

conhecimento pelo aluno buscando assegurar a efetivação dos objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento com vistas a potencializar uma educação humanizadora, crítica e integral. 

Assinale a alternativa que apresenta todas as respostas INCORRETAS: 

a) Somente a alternativa I. 

b) Somente a alternativa III. 

c) Somente as alternativas II e III. 

d) Somente as alternativas III e IV. 

e) Somente as alternativas II, III e IV. 

10 - Assinale a alternativa CORRETA quanto à Sistematização Curricular do Município de 

Concórdia: 

a) A elaboração deste documento é determinação do MEC visto que este documento apresenta 

os conteúdos essenciais avaliados nos Testes de Larga Escala como Prova Brasil e Provinha 

Brasil. 

b) Os professores participaram de forma indireta da elaboração dos conteúdos e das avaliações 

para cada ano ou turma. Estes conteúdos estão descritos no documento de Sistematização. 
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Quando realizadas as primeiras discussões foram enviados às escolas e Centros de Educação 

Infantil cópias do documento para que os professores conhecessem e apresentassem alguma 

sugestão de melhoria ao documento já pronto. É deste documento que se define por onde 

partir pedagogicamente e possibilidades avaliativas com cada turma. 

c) A Sistematização do Município de Concórdia não se configura em currículo, mas, em um 

documento que estabelece linhas gerais do trabalho a ser desenvolvido em sala de aula. 

d) A elaboração da Sistematização Curricular contou com a presença de profissionais da rede 

que contribuíram no processo de produção do mesmo. A participação ocorreu através de 

comissões eleitas entre os pares para sistematizar o documento a partir do ano de atuação 

e/ou disciplina, na apresentação e discussão do material produzido durante Seminário de 

Sistematização e posterior revisão de sugestões e propostas. 

e) A sistematização Curricular do município de Concórdia apresenta conhecimentos a serem 

desenvolvidos com alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental. Excetuam-se neste 

documento os conhecimentos e estratégias pedagógicas relativas à Educação Especial e 

Educação de Jovens e Adultos- EJA tendo em vista sua especificidade. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (ÁREA DE ATUAÇÃO) 

ARTE 

11 - Assinale a alternativa que classifica a obra abaixo, quanto à sua representatividade, superfície, 

estrutura e simetria, respectivamente. 

 

Piet Mondrian, “Tableau I” (1921). 

a) Abstrata, lisa, geométrica, assimétrica. 
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b) Figurativa, texturizada, irregular, assimétrica. 

c) Abstrata, lisa, irregular, simétrica. 

d) Figurativa, lisa, irregular, assimétrica. 

e) Abstrata, texturizada, geométrica, simétrica. 

12 - Pablo Picasso foi um dos artistas mais polêmicos e influentes da história da arte do século XX. 

Nascido em 25 de outubro de 1881 em Málaga, Espanha, começou a se interessar pela arte aos sete 

anos de idade, quando recebeu as primeiras orientações de seu pai, que foi seu primeiro professor e o 

introduziu no uso da pintura a óleo. 

Durante sua trajetória produtiva, passou por diferentes períodos, marcados por suas emoções e por 

seus pensamentos. 

Assinale a alternativa com suas fases mais marcantes. 

a) Fase Azul, Fase Negra. 

b) Fase Abstrata, Fase Figurativa. 

c) Fase Azul, Fase Rosa. 

d) Fase Sol, Fase Estrela. 

e) Fase Cor, Fase Branca. 

13 - O Folclore Brasileiro é o conjunto de expressões culturais populares que englobam aspectos da 

identidade nacional, é diversificado, e conta com atributos das culturas portuguesa, africana e 

indígena. Seus exemplos são: mitos, lendas, brincadeiras, danças, festas, comidas típicas e demais 

costumes que são transmitidos de geração para geração. 

Apesar de sua riqueza cultural, o folclore só começa a figurar nas narrativas oficiais a partir do século 

XIX. 

Fonte: Folclore Brasileiro . Disponível em: <https://www.todamateria.com.br/folclore-brasileiro/>. Acesso em: out 2018 

(adaptado) 

Assinale a alternativa que nomeia o serviço que trata deste patrimônio. 

a) Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) 

b) Serviço de Proteção Cultural do Brasil (SPCB) 

c) Serviço de Proteção Histórico e Ambiental (SPHA) 

d) Serviço Patrimonial Artístico (SPA)   

e) Serviço das Artes e Monumentos Brasileiro (SAMB) 

https://www.todamateria.com.br/folclore-brasileiro/
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14 - José Leonilson Bezerra Dias (Fortaleza, CE, 1957 - São Paulo, SP, 1993), foi pintor, desenhista e 

escultor. Sua obra inclui várias formas de manifestações artísticas. As formas nos desenhos são 

envoltas por um contorno escuro, como no grafite norte-americano. Em paralelo, começa a elaborar 

elementos que são permanentemente retomados até o fim de sua vida: o livro aberto, a torre, o radar, 

o átomo, o coração, a espiral, o relógio, a bússola e a ampulheta. 

Fonte: Leonilson. Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa8742/l eonilson>. Acesso out 2018. 

(adaptado) 

Assinale a alternativa com a expressão artística pessoal que mais identifica as obras do referido 

artista e que o tornou reconhecido. 

a) Ponta-seca 

b) Bordado 

c) Litogravura 

d) Colagem 

e) Xilogravura 

15 - O artista argentino Julio Le Parc, aos 89 anos, é um dos últimos remanescentes do histórico 

Groupe de Recherche d’Art Visuel (Grupo de Pesquisa de Arte Visual), ativo em Paris entre 1960 e 

1968, que reuniu 11 dos mais famosos artistas do mundo e provocou, em 1963, uma revolução 

estética ao criar, na Bienal de Paris, um labirinto de ambientes com instalações de móbiles, luzes e 

relevos. Agora, meio século depois, “Le Parc”, apresentou ao público paulistano algumas obras da 

época e outras mais recentes em duas exposições, uma no Instituto Tomie Ohtake e outra na Galeria 

Nara Roesler, que representa o artista no Brasil. 

Fonte: GONÇALVES FILHO, A.  Julio Le Parc, pioneiro da arte cinética, ganha duas mostras em SP. O Estado de 

São Paulo. Nov. 2017. 

Assinale a alternativa com o estilo do referido artista. 

a) Arte Espacial 

b) Arte Experimental 

c) Arte Excepcional 

d) Arte Cinética 

e) Arte cibernética 

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa8742/leonilson
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16 - O século XX é marcado por profundas mudanças históricas que afetaram drasticamente o 

comportamento político-social do nosso tempo. Foi onde acentuaram-se as diferenças entre a alta 

burguesia e o proletariado, dando maior força ao capitalismo e fazendo surgir os primeiros 

movimentos sindicais, como algumas das consequências do Pós Guerra. Mediante todo o acúmulo de 

acontecimentos pertencentes à esse período, cheio de contradições e complexidades, é possível 

encontrar um terreno farto para a criação de novos conceitos no campo das artes. Assim, os 

movimentos e as tendências artísticas expressam, de um modo ou de outro, a perplexidade do homem 

contemporâneo. 

Fonte: Principais movimentos artísticos do Século XX. Disponível em: <https://www.infoescola.com/artes/principais-

movimentos-artisticos-do-seculo-xx/>. Acesso out 2018 (adaptado) 

Assinale a alternativa que corresponde a um estilo não pertencente a este período: 

a) Expressionismo 

b) Cubismo 

c) Futurismo 

d) Surrealismo  

e) Romantismo 

17 - Assinale a alternativa com a sequência artista/estilo correta. 

a) Andy Wahrol/ Pop Art 

b) Wassily Kandisnky/ Cubismo 

c) Francisco de Goya/ Impresssionismo 

d) Van Gogh/ Realismo 

e) Marcel Duchamp/ Pontilhismo 

18 - Ao tratar da arte grega, assinale V para Verdadeiro ou F para Falso. 

(       ) Uma das formas de construções gregas mais valorizadas foram as moradias. 

https://www.infoescola.com/historia/capitalismo/
https://www.infoescola.com/artes/principais-movimentos-artisticos-do-seculo-xx/
https://www.infoescola.com/artes/principais-movimentos-artisticos-do-seculo-xx/
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(    ) O Partenon é o maior templo da Acrópole, com um sistema de proporções        harmoniosas 

prevalecendo em todo o edifício. 

(      )  Na escultura, os gregos procuravam retratar a pessoa, representando o ideal de beleza e a 

perfeição no que se refere às proporções. 

(      ) O maior pintor da arte grega foi Exéquias, que teve como uma das principais e famosas obras 

"Aquiles e Ajax jogando". 

(       ) Uma das principais características da arte grega é sua ligação com a  imaginação criadora, 

voltando-se para a vida da natureza. 

Assinale a alternativa com a ordem correta. 

a) V, V, V, V, F. 

b) V, F, V, V, V. 

c) F, V, V, V, F. 

d) F, F, F, F, V. 

e) V, F, V, F, V. 

19 - Na teoria das cores, é correto afirmar: 

a) Verde é uma cor terciária. 

b) Azul esverdeado é uma cor secundária. 

c) Amarelo, azul e verde são cores primárias. 

d) As cores primárias não se formam da mistura de outras cores. 

e) As cores terciárias se formam da mistura das cores primárias, duas a duas. 

20 - Nome dado ao ponto localizado na linha do horizonte, para onde todas as linhas paralelas 

convergem, buscando a perspectiva. 

a) Ponto cego. 

b) Ponto de referência. 

c) Ponto central. 

d) Ponto suplementar. 

e) Ponto de fuga. 

21 - Sobre a música na antiguidade, assinale a alternativa incorreta. 

a) Na Grécia, a música era entendida como uma forma de estarem mais próximos das 

divindades e considerada um caminho para a perfeição. 

b) A música era totalmente dissociada da dança e do teatro. 

c) Geralmente os instrumentos eram tocados por mulheres, chamadas sacerdotisas. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ex%C3%A9quias
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d) Em Roma, a música foi influenciada pela música grega, pelos etruscos e pela música 

ocidental. 

e)  As tragédias gregas encenadas eram inteiramente cantadas e acompanhadas da lira, da cítara 

e de instrumentos de sopro denominados aulos. 

22 - Monge nascido por volta de 991, cuja carreira inicial foi passada no mosteiro de Pomposa, na 

Costa Adriática. Enquanto lá, ele notou a dificuldade que os cantores tinham em se lembrar de cantos 

gregorianos. Criou então um método para ensinar os cantores a aprender cantos em pouco tempo, e 

rapidamente se tornou famoso em todo o norte da Itália. Com o intuito de utilizar novas técnicas 

musicais para um ensino mais qualificado, se inspirou no “hino a São João Batista”, composto por 

outro monge, Paolo Diacono, três séculos antes. Retirou a primeira sílaba da primeira palavra de cada 

verso do hino e as utilizou para representar as notas musicais, que depois de sofrerem pequenas 

alterações, se transformaram nas notas que conhecemos e cantamos nos dias de hoje: dó, ré, mi, fá, 

sol, lá e si. 

A nota Si (última da escala) foi o resultado de uma adaptação, a junção das primeiras duas letras das 

palavras Sancte e Iohannes, presentes no último verso do poema. 

Fonte: Guido D’Arezzo e o Batismo das Notas Musicais. Disponível em: <https://blog.guitarpedia.com.br/guido-

darezzo-e-o-batismo-das-notas-musicais/>. Acesso em out 2018 (Adaptado). 

Assinale a alternativa com o nome do referido monge. 

a) Jorge Sanctum. 

b) Guido Salomon. 

c) Jorge D’Arezzo. 

d) Santus Medina 

e) Guido D’Arezzo 

23 - Em 1808, chega ao nosso país a Comitiva Real, primeiro na Bahia, logo depois, no Rio de 

Janeiro. A sede da corte foi instalada no Convento do Carmo. O prédio foi devidamente reformado e 

adaptado, e sua capela foi transformada em teatro e sala de concertos. D. João VI, preocupado com o 

desenvolvimento cultural, trazia na bagagem todos os recursos para a transformação da nova 

metrópole. O rei, adaptado à nova sede do Reino, quis modernizá-la. Construiu o Teatro São João, 

em 1812, liberou o comércio, os portos, as fábricas, as tipografias e a importação de livros. 

https://blog.guitarpedia.com.br/guido-darezzo-e-o-batismo-das-notas-musicais/
https://blog.guitarpedia.com.br/guido-darezzo-e-o-batismo-das-notas-musicais/
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Organizou a Biblioteca Real (60 mil volumes), criou o Observatório Astronômico, o Jardim Botânico 

e o Museu Nacional.  

Na Europa, o Império de Napoleão perde o poder e ele é exilado, em 1814. D. João contrata alguns 

artistas franceses que desejavam sair da França, pois tinham apoiado Napoleão. Nesse momento, o 

Brasil recebe forte influência cultural europeia, intensificada ainda mais com a chegada de um grupo 

de artistas franceses, em 1816, encarregado da fundação da Academia Imperial de Belas Artes, 

inaugurada em 1826, na qual os alunos poderiam aprender as artes e os ofícios artísticos. 

Fonte: A Arte no Século XIX. Disponível em: <https://www.historiadasartes.com/nob rasil/arte-no-seculo-19/>. Acesso 

em out 2018.  (Adaptado). 

 Assinale a alternativa com o nome deste grupo: 

a)  Missão Artística Francesa. 

b) Missão Nacional das Artes. 

c) Comitê Internacional das Artes. 

d) Artistas Revolucionários. 

e) Grupo Integrado para as Artes. 

24 - Nas artes visuais, a linha tem, por sua própria natureza, uma enorme energia. Nunca é estática; é 

o elemento visual inquieto e inquiridor do esboço. É muito usada para descrever essa justaposição, 

tratando-se, nesse caso, de um procedimento artificial. 

A linha descreve uma forma. Na linguagem das artes visuais, a linha articula a complexidade da 

forma.  Existem três formas básicas: o quadrado, o círculo e o triângulo equilátero. 

Fonte: Resumo Elementos Básicos da Comunicação Visual. Disponível em: 

<https://victornils.wordpress.com/2007/06/17/resumo-elementos-basicos-da-comunica cao-visual/>. Acesso em out 2018. 

Assinale a alternativa que não condiz com o sentimento inerente. 

a) Ao quadrado se associam a honestidade, a retidão, a ordem e o esmero. 

b) Ao triângulo se associam a ação, o conflito, o poder e a energia. 

c) Ao círculo se associam a infinitude, a plenitude e a proteção. 

d) A referência horizontal da linha constitui especificamente ligações com temas de movimento 

e energia. 

e) As linhas verticais representam potência e coragem e, convergindo para o alto, elas podem 

dar um ar de agressividade e superioridade ao design. 

https://www.historiadasartes.com/nobrasil/arte-no-seculo-19/


ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 3/2018 – PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA - SC 

16 
 
 

25 - Tratando-se de Materialidade, em todo trabalho de arte sempre ocorre a combinação de 

materiais. O material é o que dá consistência física à obra de arte. O corpo, o movimento, do/no 

corpo ou o som e o silêncio, são matérias que deixam de ser o que são quando sujeitas à pratica 

artística, perdendo sua crueza de matéria pela passagem para o simbólico. Matérias são peles sobre a 

carne da obra. Quando tratamos de materialidade nas artes, seja em qualquer eixo artístico, tratamos 

principalmente do que podemos ver, perceber e fazer para que a arte ou obra de arte possa existir em 

um contexto visível e apreciável. 

 Fonte: Materialidade. Disponível em: <https://pt.linkedin.com/pulse/explorar-e-pesqui sar-sobre-materialidade-na-sala-

de-aula-c-silva->. Acesso out 1018. (Adaptado) 

Assim, tratamos de três peças fundamentais para que a materialidade se torne possível. 

a) O suporte, a ferramenta e a matéria. 

b) O eixo, a densidade e a cor. 

c) A unidade, a ferramenta e o conteúdo. 

d) O tema, o suporte e a combinação. 

e) A matéria, a cor e o abstrato. 

 

https://pt.linkedin.com/pulse/explorar-e-pesquisar-sobre-materialidade-na-sala-de-aula-c-silva-
https://pt.linkedin.com/pulse/explorar-e-pesquisar-sobre-materialidade-na-sala-de-aula-c-silva-

