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INSTRUÇÕES PARA O CANDIDATO

 O caderno de prova contém 40 (quarenta) questões objetivas, 10 questões de conhecimentos 
gerais e 30 específicas, numeradas de 1 (um) a 40 (quarenta). Confira-o, se ele não estiver 
completo, chame o fiscal.

 Verifique seus dados no cartão de respostas e assine no espaço indicado.
 Para evitar possíveis enganos no preenchimento do cartão de respostas oficial, primeiramente 

anote  no  caderno  de  provas  as  alternativas  corretas  para,  somente  então,  proceder  ao 
preenchimento definitivo. Observe atentamente as instruções de preenchimento.

 Somente serão consideradas as questões respondidas no cartão de respostas que deverá ser 
preenchido com caneta esferográfica de tinta preta ou azul.

 Durante  a  prova,  não  é  permitida  a  comunicação  entre  candidatos  nem  a  utilização  de 
calculadoras, dicionários, telefone celular e de outros recursos didáticos e/ou eletrônicos, bem 
como portar armas de qualquer tipo.

IMPORTANTE

 O CARTÃO DE RESPOSTAS NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO. Portanto, somente marque a 
resposta quando você tiver certeza de que ela é a correta.

 O cartão de respostas não pode ser rasurado sob pena de anulação das respostas.
 Você deve marcar uma e apenas uma letra em cada questão objetiva no cartão de respostas. 

Devendo as demais letras ficar sem marcação.
 Não é permitido usar qualquer outro material  estranho ao caderno de prova, mesmo para 

rascunho.
 Você dispõe de até 4 (quatro)  horas para concluir  a prova,  incluindo o preenchimento do 

cartão de respostas.
 Você somente poderá se retirar da sala de prova objetiva 2 (duas) horas após o início da 

mesma.
 Ao finalizar a prova,  você deverá devolver ao fiscal este caderno de prova e o cartão de 

respostas  devidamente  assinado,  sob  pena  de  caracterização  de  sua  desistência  no 
Concurso.

 Não se esqueça de assinar a lista de presença.
 Os três  últimos  candidatos  deverão  entregar  a  respectiva  prova  e  cartão de  respostas  e 

retirar-se da sala simultaneamente.
 O gabarito das provas objetivas desse concurso será divulgado a partir das 19 horas de hoje, 

conforme prevê o edital.
 O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense deseja-lhe BOA PROVA.



Leia o texto a seguir para responder as questões 1 e 2:

TEXTO 01
É proibido proibir

Quer dizer então que só Caetano Veloso tem o direito de dizer o que quiser sem 
pedir permissão?
"Eu digo não ao não. Eu digo. É proibido proibir. É proibido proibir. É proibido proibir. 
É  proibido  proibir.”  As  repetições não  são minhas.  São  de  Caetano  Veloso,  em 
música-hino contra a censura e a ditadura, em 1968. Franzino e rebelde, ele reagia 
às  vaias  no  festival  gritando:  “Os  jovens  não  entendem  nada.  Querem  matar 
amanhã o velhote inimigo que morreu ontem”.
Caetano hoje é a favor – com Chico Buarque, Gilberto Gil, Erasmo Carlos, Milton 
Nascimento, Djavan e Roberto Carlos – de proibir biografias sem autorização prévia 
dos biografados ou de seus herdeiros. Essa aliança entre a Tropicália e a Jovem 
Guarda quer liberar só as biografias chapa-branca. Nossa “intelligentsia” musical é 
formada por mitos enrugados e calejados por seus atos e desatinos. São músicos 
brilhantes, mas péssimos legisladores.
Claro que Caetano tem o direito de mudar de campo e querer proibir. A idade mudou 
e, com ela, a cor dos cabelos. Aumentou o tamanho da sunga e a conta no banco. 
Anda com lenço e documento. Pode mudar o pensamento. Por que não? Não seria 
o primeiro. Quem não se lembra da admiração tardia de Gláuber Rocha por Golbery 
do Couto e Silva? Depois do exílio, em 1974, antes de voltar ao Brasil,  Gláuber  
disse achar Golbery “um gênio”. Pagou por isso.
Caetano só precisa sair  do  armário.  Abraçado a Renan Calheiros e aos podres 
poderes do reacionarismo – hoje travestidos, na América Latina, de defensores do 
povo. Na Venezuela, na Argentina, no Equador, na Bolívia, o movimento é o mesmo 
de nossos compositores no Olimpo. A liberdade de expressão é relativa e tem de 
ser monitorada e pré-censurada.

(AQUINO, Ruth de. Época, 11/10/2013. Disponível em: 
<http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/ruth-de-aquino/noticia/2013/10/e-proibido-bproibirb.html>)

1) Assinale a alternativa que contém uma  afirmativa falsa a respeito do que se pode 
inferir com base na leitura do TEXTO 1:

A) O título do artigo remete à letra de uma música de Caetano Veloso, na qual ele 
protestava contra o regime político vigente no Brasil na década de 1960.

B) O artigo realça a coerência entre a opinião expressa hoje por Caetano Veloso e o 
seu posicionamento na época da ditadura no que tange à liberdade de expressão.

C) O texto compara o Caetano Veloso de hoje ao Caetano Veloso da década de 1960, 
levando em conta mudanças relativas à sua aparência física, situação financeira e 
posicionamento ideológico.

D) A expressão “compositores no Olimpo” retoma a expressão “‘intelligentsia’ musical” 
presente no primeiro parágrafo.

E) Ruth de Aquino utiliza, no seu artigo, palavras do próprio Caetano Veloso para se 
contrapor à posição hoje assumida por ele em relação à liberdade de expressão. 

2) Assinale a alternativa em que a mudança sugerida acarreta alteração de sentido:
A) Claro que Caetano tem o direito de mudar de campo e querer proibir.

É certo que Caetano tem o direito de mudar de campo e querer proibir.
B) Caetano só precisa sair do armário.

Caetano somente precisa sair do armário.



C) Caetano  só precisa  sair  do armário.  Abraçado a Renan Calheiros  e  aos podres 
poderes do reacionarismo – hoje travestidos, na América Latina, de defensores do 
povo.
Caetano só precisa sair  do  armário.  Abraçado a Renan Calheiros e aos podres 
poderes do reacionarismo – hoje travestidos de defensores do povo na América 
Latina.

D) Caetano hoje é a favor – com Chico Buarque, Gilberto Gil, Erasmo Carlos, Milton 
Nascimento, Djavan e Roberto Carlos – de proibir biografias sem autorização prévia 
dos biografados ou de seus herdeiros. 
Caetano hoje é a favor – com Chico Buarque, Gilberto Gil, Erasmo Carlos, Milton 
Nascimento,  Djavan  e  Roberto  Carlos  –  de  proibir  biografias  sem  autorização 
anterior dos biografados ou de seus herdeiros.

E) Depois do exílio, em 1974, antes de voltar ao Brasil, Gláuber disse achar Golbery 
“um gênio”.
Em 1974, depois do exílio, antes de voltar ao Brasil, Gláuber disse achar Golbery 
“um gênio”.

3) Os trechos abaixo  foram adaptados de um documento  de consulta  elaborado pelo 
Fórum Nacional de Educação, denominado Educação Brasileira: indicadores e desafios. 
Leia os trechos e assinale aquele em que se obedece à regência e à concordância de 
acordo com o que determina a norma padrão:

A) Portanto,  ainda  existe  uma  grande  quantidade  de  crianças  e  jovens  a  ser 
incorporada ao processo educacional  brasileiro.  Esse é o grande desafio que se 
relaciona diretamente com o financiamento da educação, pois cada nova matrícula 
exige ações em cascata, tanto em despesas de pessoal como em outros custeios e 
investimento. Novos professores e técnicos precisam ser contratados; elevam-se as 
despesas com água, luz, limpeza, vigilância, material de consumo, alimentos etc.,  
que são as despesas de outros custeios; e eleva-se a necessidade de expansão 
física e a compra de novos equipamentos, que são os recursos de investimentos.

B) A educação  nacional,  organizada  em dois  níveis  (básica  e  superior),  apresenta 
formatos  organizativos  diferenciados,  definido  pela  legislação  como  modalidades 
educativas. A LDB define como modalidades: a) educação de jovens e adultos (EJA), 
aqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental 
e médio na idade própria (art. 38); b) educação profissional e tecnológica, que se 
integra  aos  diferentes  níveis  e  modalidades  de  educação  e  as  dimensões  do 
trabalho,  da  ciência  e  da  tecnologia  (art.  39);  e,  c)  educação  especial,  aos 
educandos  com  deficiência  ou  superdotação,  devendo  ser  ofertada, 
preferencialmente, na rede regular de ensino (art. 58).

C) Além dessas modalidades, outros formatos organizativos da educação e do ensino 
foram implementados pelos governos, articulados as políticas de ação afirmativa e 
inclusão,  na  perspectiva  do  combate  à  desigualdades  sociais  e  regionais,  da 
eliminação  de  preconceitos  de  origem,  raça,  gênero,  idade  e  outras  formas  de 
discriminação  e,  ao  mesmo  tempo,  fomentando  a  igualdade  de  acesso  e 
permanência, respeitando às especificidades regionais e à diversidade sociocultural 
e ambiental. 



D) Ao  abordar  alguns  indicadores  sobre  a  educação  no  Brasil,  uma  análise 
pormenorizada da situação implica na agregação de indicadores regionais, estaduais 
e municipais, que permita um refinamento analítico. Em que pese os limites desta 
análise, buscam-se fornecer alguns elementos para a problematização dos principais 
desafios da educação básica e superior. A discussão nacional requer, portanto, o 
estabelecimento de políticas, estratégias e ações, que contribuam sobre a melhoria 
da educação, articulando níveis, etapas e modalidades educacionais. 

E) Para identificar a demanda por educação básica e superior, precisamos considerar a 
relação  entre  número  de  crianças  e  jovens,  nas  idades  próprias,  e  sua 
correspondência à cada nível/etapa educacional (Tabela 2). No caso da educação de 
0 a 3 anos de idade, correspondente a creche, a ampliação de vagas deverá resultar 
da demanda das famílias e da sociedade civil organizadas. Portanto, o atendimento 
de 0 a 3 anos de idade constitui um direito da criança e das famílias, porém, não se 
insere no âmbito da educação obrigatória.

4) Questão 4 – Leia as duas charges abaixo e assinale a alternativa correta a respeito 
delas:

Charge 01

Charge 02
A) A fala do filho, na charge 1, representa uma resposta às observações de seu pai, 

produzida com base na única interpretação possível de sua fala.
B) Fica implícita, tanto na primeira quanto na segunda charge, a ocorrência de uma 

mudança, ao longo do tempo, no que diz respeito à maneira como a família vê a 
escola e suas demandas e se relaciona com ela.



C) Na  charge  2,  a  postura  das  duas  crianças  retratadas  não  contribui  para  a 
compreensão da mensagem implícita no texto.

D) Na charge 2, o único recurso para representar a passagem do tempo corresponde à 
impressão do ano no topo dos dois quadros que a compõem.

E) Na segunda charge, o pronome ESSE poderia ser utilizado em lugar do pronome 
ESTE para se referir às mesmas notas.

5) As alternativas abaixo foram adaptadas da Introdução dos Parâmetros Curriculares 
Nacionais para o Ensino Médio. Dentre as alternativas abaixo, escolha aquela que não 
apresenta inadequação com relação ao uso da pontuação e da acentuação, tendo em 
vista o novo acordo ortográfico:

A) A nova sociedade, decorrente da revolução tecnológica e seus desdobramentos na 
produção e na área da informação apresenta características possíveis de assegurar 
à educação uma autonomia ainda não alcançada. Isto ocorre, na medida em que o 
desenvolvimento  das  competências  cognitivas  e  culturais  exigidas  para  o  pleno 
desenvolvimento  humano  passa  a  coincidir  com o  que  se  espera  na  esfera  da 
produção. 

B) Em  contrapartida,  é  importante  compreender  que  a  aproximação  entre  as 
competências desejáveis em cada uma das dimensões sociais,  não garante uma 
homogeneização  das  oportunidades  sociais.  Há  que  considerar  a  redução  dos 
espaços  para  os  que  vão  trabalhar  em  atividades  simbólicas,  em  que  o 
conhecimento é o instrumento principal, os que vão continuar atuando em atividades 
tradicionais e, o mais grave, os que se vêem excluídos.

C) A expansão da economia pautada no conhecimento caracteriza-se também por fatos 
sociais  que comprometem os processos de solidariedade e coesão social,  quais 
sejam a exclusão e a segmentação com todas as conseqüências hoje presentes: o 
desemprego, a pobreza, a violência, a intolerância.

D) Um outro dado a considerar diz respeito à necessidade do desenvolvimento das 
competências  básicas,  tanto  para  o  exercício  da  cidadania  quanto  para  o 
desempenho de atividades profissionais.  A garantia de que todos desenvolvam e 
ampliem  suas  capacidades,  é  indispensável  para  se  combater  a  dualização  da 
sociedade que gera desigualdades cada vez maiores.

E) A centralidade do conhecimento nos processos de produção e organização da vida 
social rompe com o paradigma segundo o qual a educação seria um instrumento de 
“conformação” do futuro profissional ao mundo do trabalho. Disciplina, obediência, 
respeito restrito às regras estabelecidas, condições até então necessárias para a 
inclusão  social,  via  profissionalização,  perdem  a  relevância,  face  às  novas 
exigências colocadas pelo desenvolvimento tecnológico e social.

6) Assinale a alternativa INCORRETA.
Ao servidor é proibido:

A) Recusar fé a documentos públicos; 
B) Aceitar comissão, emprego ou pensão de estado estrangeiro; 
C) Praticar usura sob qualquer de suas formas; 
D) Tratar com urbanidade as pessoas; 
E) Proceder de forma desidiosa.



7) Com base na Lei  11.892/08 que institui  a  Rede Federal  de Educação Profissional, 
Científica e Tecnológica e cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, 
analise as afirmativas e marque V para as VERDADEIRAS e F para as FALSAS.
( ) Para efeito da incidência das disposições que regem a regulação, avaliação e 
supervisão das instituições e dos cursos de educação superior, os Institutos Federais são 
equiparados às universidades federais. 

( ) Os Institutos Federais terão autonomia para criar e extinguir cursos, nos limites de 
sua área de atuação territorial, bem como para registrar diplomas dos cursos por eles 
oferecidos, mediante autorização do seu Conselho Superior. 

( ) No desenvolvimento da sua ação acadêmica, o Instituto Federal, em cada 
exercício, deverá garantir o mínimo de 50% (cinquenta por cento) de suas vagas para 
ministrar cursos de licenciatura, bem como programas especiais de formação pedagógica, 
com vistas na formação de professores para a educação básica, sobretudo nas áreas de 
ciências e matemática, e para a educação profissional. 

( ) No desenvolvimento da sua ação acadêmica, o Instituto Federal, em cada 
exercício, deverá garantir o mínimo de 20% (vinte por cento) de suas vagas para cursos 
de bacharelado e engenharia, visando à formação de profissionais para os diferentes 
setores da economia e áreas do conhecimento. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) V V F F 
B) V F V V
C) F F V V
D) F V F F
E) V V V V

8) Assinale a alternativa CORRETA:
A) A educação profissional técnica de nível médio poderá ser desenvolvida de forma 

articulada com o ensino médio, e de forma subsequente em cursos destinados a 
quem já tenha concluído o ensino fundamental. 

B) A educação profissional técnica de nível médio articulada com o ensino médio será 
desenvolvida de forma integrada, concomitante e subsequente. 

C) Os cursos de educação profissional técnica de nível médio, nas formas articulada 
concomitante e subsequente, quando estruturados e organizados em etapas com 
terminalidade,  possibilitarão  a  obtenção  de  certificados  de  qualificação  para  o 
trabalho após a conclusão, com aproveitamento, de cada etapa que caracterize uma 
qualificação para o trabalho. 

D) A  educação  profissional  técnica  de  nível  médio  articulada  será  de  forma 
concomitante, quando oferecida a quem ingresse no ensino médio ou já o esteja 
cursando, efetuando-se matrícula única, podendo ocorrer na mesma instituição de 
ensino ou em instituições de ensino distintas. 

E) A educação  profissional  e  tecnológica  abrangerá  além dos  cursos  de  educação 
profissional técnica de nível médio, os cursos de formação inicial e continuada ou 
qualificação profissional, e a educação de jovens e adultos.



9) Assinale a alternativa CORRETA.
Segundo as Diretrizes Curriculares para o Ensino Médio, o currículo é organizado 
em áreas de conhecimento, a saber:

A) Linguagens, Ciências Exatas, Ciências da Natureza, Ciências Humanas.
B) Línguas, Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Sociais. 
C) Língua Portuguesa e Estrangeira, Ciências Exatas, Ciências da Natureza, Ciências 

Humanas.
D) Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas. 
E) Linguagens, Ciências Exatas, Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Ciências 

Sociais. 

10) Com  base  no  Código  de  Ética  Profissional  do  Servidor  Público  Civil  do  Poder 
Executivo Federal, analise as afirmativas e marque V para as VERDADEIRAS e F para as  
FALSAS.

( )  A pena  aplicável  ao  servidor  público  pela  Comissão  de  Ética  é  a  de 
advertência.  
( ) É vedado ao servidor público apresentar-se embriagado no serviço ou fora 
dele habitualmente. 
( ) Para fins de apuração do comprometimento ético, entende-se por servidor 
público todo aquele que, por força de lei, contrato ou de qualquer ato jurídico, preste 
serviços  de  natureza  permanente,  temporária  ou  excepcional,  ainda  que  sem 
retribuição financeira, desde que ligado direta ou indiretamente a qualquer órgão do 
poder estatal. 
( ) É vedado ao servidor público dar o seu concurso a qualquer instituição que 
atente contra a moral, a honestidade ou a dignidade da pessoa humana. 

Assinale a alternativa CORRETA: 
A) F V V V 
B) F V F V
C) F F V F
D) V F V V
E) V V F V

11) O Ensino da Arte no Brasil já passou por diferentes Tendências pedagógicas e muitas 
permanecem  presentes  nas  concepções  de  arte  e  na  prática  educativa  de  muitos 
professores. O professor deve conhecer os processos históricos para assim compreender 
os processos de sua formação, seja ele vivenciado quando criança ou como educador e 
assim, nortear sua prática, os processos de ensino e aprendizagem e o contexto no qual o  
ensino da arte se inseriu no contexto escolar.   
Com base no exposto e nos seus conhecimentos, associe as tendências pedagógicas para o ensino da 
arte no Brasil com suas respectivas características assinalando a alternativa correta:

I.  A educação artística é inserida no currículo  e o ensino era ligado ao sistema 
produtivo capitalista e visava preparar os indivíduos para o mercado de trabalho. 
II.  Encontrava-se  a  disciplina  de  desenho,  que  era  orientada  pela  cópia  e  pela 
geometria.  A avaliação era  focada principalmente sobre  as  habilidades manuais, 
organização, limpeza e capacidade de reprodução dos conteúdos.
III. A arte torna-se componente curricular obrigatório e a aprendizagem dá-se pela 
resolução  de  problemas,  reconstrução  de  sentidos  e  os  conteúdos  são 
permanentemente reavaliados em face à realidade social. 
IV. O ensino é focado na liberação emocional e no desenvolvimento criativo, sendo 
fortemente influenciado por John Dewey e Piaget.



A) Libertadora- Tecnicista- Escola Nova - Tradicional.
B) Escola Nova – Tecnicista – Crítico Social – Tradicional.
C) Tradicional – Escola Nova – Libertária- Construtivista.
D) Tecnicista – Progressista- Tradicional – Construtivista.
E) Tecnicista – tradicional- Construtivista- Escola Nova.

12) Segundo Iavelberg (2003, p. 75): 
“Alguns  suportes  teóricos  sobre  a  gênese  do  desenvolvimento  estético  podem 
ajudar a compreender as transformações que a aprendizagem, ao longo da vida,  
opera  na  leitura  dos  objetos  artísticos.  [...]  o  desenvolvimento  da  compreensão 
estética é saber apreciar objetos de arte com a propriedade que é possível a cada 
momento conceitual dos sujeitos que compõem o público de apreciadores.” 

Referência: IAVELBERG, Rosa. Para gostar de aprender arte: Sala de aula e formação de professores. Porto 
Alegre: Artemed, 2003.

Há  autores  que  classificam  o  desenvolvimento  da  compreensão  estética  em 
diferentes níveis, o que pode orientar a prática do professor e a compreensão da 
aprendizagem pelos estudantes.
Leia  as  afirmativas  a  seguir  que  mencionam  os  teóricos  e  as  respectivas 
classificações de níveis de desenvolvimento da compreensão estética: 
I. Edmund Feldman: Descrição, análise, interpretação e julgamento.
II. Abigail Housen: Narrativo, Construtivo, Classificatório, Interpretativo e Recriativo.
III.  Robert  Willian Ot:  Descrevendo,  analisando,  Interpretando,  Fundamentando e 
Revelando.
IV.  Michael  Parsons:  Preferência  ou  Favoritismo,  Beleza  e  Realismo, 
Expressividade, Estilo e forma e Autonomia.

É correto que se afirma em:
A) I e III, apenas.
B) Todas as alternativas.
C) I, apenas.
D) I, II e III, apenas.
E) II e IV, apenas.

13) Acerca da legislação e atuação do Professor de Artes Visuais é correto afirmar que:
A) O professor formado em artes visuais tem seu direito garantido por lei de somente 

ministrar os conteúdos relacionados à sua área de formação, sendo que a instituição 
de ensino tem a responsabilidade de contratar professores das demais linguagens 
da arte para ministrar o conteúdo de música exigido por lei.

B) O professor de artes deve atuar de forma polivalente, ou seja, contemplando em sua 
prática todas as linguagens artísticas em proporções iguais (teatro, música, dança e 
artes visuais).

C) O professor de artes quando atuar no ensino médio integrado ao curso técnico deve 
contemplar em sua prática e planejamento a obrigatoriedade de 50% (cinquenta por 
cento) da carga horária destinada à disciplina em aulas práticas (oficinas).

D) O professor deve enfatizar na prática a linguagem de formação, no entanto, deve 
contemplar em sua prática e planejamento o conteúdo de música e da história e 
cultura afro-brasileira e indígena.

E) As aulas de artes devem ser ministradas em todas as séries do Ensino Médio, tendo 
como foco as artes e a tecnologia.   



14) A Resolução CNE/CNB nº 2, de 30 de janeiro 2012, que Define Diretrizes Curriculares 
Nacionais  para  o  Ensino  Médio,  organiza  o  currículo  em  04  (quatro)  áreas  de 
conhecimentos, sendo que os conhecimentos em Arte integram a área de “Linguagens”, 
juntamente com os conhecimentos em:

A) Língua Portuguesa; Língua Materna, para populações indígenas; Língua Estrangeira 
moderna; Educação Física.

B) Educação Física; Informática; Língua Estrangeira; Espanhol; Língua Portuguesa e 
Literatura.

C) História; Geografia; Sociologia; Educação Física; Português.
D) Inglês; Espanhol; Português; Oratória; Educação Física.
E) Informática; Português; Língua estrangeira; Educação Física; Sociologia.

15) Alguns artistas brasileiros contemporâneos já são consagrados e tem muitas de suas 
obras integradas em acervos importantes pelo mundo.  Embora a arte contemporânea 
esteja em processo constante de transformação, os professores de artes devem estar 
atentas  às  mudanças,  a  fim  de  apresentar  aos  seus  alunos  os  conhecimentos  mais 
avançados.  

Acerca desse assunto, leia as afirmativas a seguir:
I. Integra em suas obras a pintura e a gravura, transbordando cores, flores, frutos e 
formas circulares. Obras: “Avenida Brasil”, “Sonho de Valsa”, “Pierrot e Colombina”.
II.  Reelabora  referências  do  período  colonial  brasileiro,  em  especial  o  azulejo 
português, através de incisões e da cor.  Obras: “Carne à moda de Frans Post”, 
“Celacanto provoca Maremoto”, “Linda do Rosário”.
III.  Trabalha  com  linguagens  multimídia  (fotografia,  vídeos  e  sons).  Os  temas 
recorrentes são:  êxtase,  violência social  e  metáforas.  Obras:  “A pele mecânica”, 
“Atos do diamante”, “A menina do Brinco de Pérola”.

As características e obras mencionadas nas afirmativas acima são respectivamente 
dos artistas:

A) Lídia Baiz; Julles Balá; Vick Muniz. 
B) Adriana Tabalipa; Max Andino; Murició.
C) Beatriz Milhazes; Adriana Varejão;  Arthur Omar. 
D) Murició; Beatriz Milhazes; Vick Muniz.
E) Romero Britto; Coutinho; Lino Casagrande. 

16) Nas Artes Visuais,  a imagem pode ser  produzida por  diferentes técnicas entre as 
quais, a Gravura.  Gravura é o resultado de uma técnica de reprodução, e em geral são  
feitos  desenhos  em alguma superfície  –chamada de matriz  -  com base em incisões,  
corrosões e talhos realizados com instrumentos e materiais especiais. Dependendo da 
técnica  e  dos materiais  empregados,  a  gravura  recebe uma nomenclatura  específica, 
sendo:

A) Grafitogravura- matriz de grafite; Linóleogravura- matriz de Linóleo; Plastiogravura- 
matriz em silicone;

B) Calcogravura- matriz em cobre; Petróglifos- matriz em pedra;  Escultogravura: matriz 
em madeira.

C) Litogravura-  matriz  pedra/calcário;  Xilogravura-  matriz  de  madeira;  Calcografia- 
matriz de metal; 

D) Fotopolímero- matriz em fotografia; Litografia- matriz em metal; Monotipia- matriz em 
vidro.

E) Serigrafia-  matriz  em  estêncil;  Cordel-matriz  em  madeira;  Tintogravura-  matriz 
corroída em ácido. 



17) Assinale  a  alternativa  que  menciona  corretamente  os  Elementos  Básicos  da 
Comunicação Visual segundo a teoria de Dondis (1991):
Referência: DONDIS, Donis A. A sintaxe da linguagem visual. São Paulo: Martins Fontes, 1991.

A) Textura, forma, ponto, linha, plano, teoria das cores, contraste, estilo.
B) Altura, largura, movimento, luz, técnica, semiótica.
C) Ponto, linha, técnica, data, estilo artístico.
D) O ponto, a linha, a forma, a direção, o tom, a cor, a textura, a dimensão, a escala e o 

movimento.
E) Composição, forma, estética, superfície, técnica.

18) Música  nada mais  é  do  que uma combinação de sons e  de silêncio,  criada pelo 
homem. Na escrita musical, as propriedades do som são representadas pela duração, 
intensidade, altura e timbre. Podemos afirmar que timbre é:

A) É a propriedade que permite reconhecer sua origem, ou seja, o que está produzindo 
o som.

B) Classificar  sons  através  de  sons  “mais  agudos”  ou  “mais  graves”  através  de 
comparações.

C) O intervalo de tempo em que um som se propaga.
D) O mesmo que volume.
E) A quantidade de tempo em uma música. 

19) Acerca da arte popular, erudita e de massa no Brasil, leia as afirmativas a seguir:
I. A arte erudita no Brasil teve início com a transferência da sede do Governo de 
Portugal para o Rio de Janeiro, pois a família real além de trazer coleções de artes 
para o Brasil, também fundaram a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios.
II. A arte popular já existia no Brasil antes mesmo da colonização pelos europeus,  
pois aqui os índios produziam cestaria, tecelagem e cerâmica.
III.  O  cinema  é  uma  arte  de  massa,  pois,  atinge  todas  as  camadas  sociais  e 
influência ao determinar padrões estéticos e de comportamento.

É correto o que se afirma em:
A) I e III, apenas.
B) Todas as alternativas.
C) I e II, apenas.
D) II e III, apenas.
E) II, apenas.

20) Sobre a Semana de Arte Moderna no Brasil, em 1922, é correto afirmar que:
A) Satisfeitos com os padrões predominantes  no Brasil,  os  modernistas  pretendiam 

divulgar  e  difundir  as  metodologias  utilizadas  nas  Escolinhas  de  Arte  Monteiro 
Lobato.

B) Participaram da Semana de Arte Moderna os pintores: Tarsila do Amaral, Portinari, 
Lasar Segall, Anita Malfatti e Di Cavalganti.

C) A obra de Tarsila do Amaral, exposta na abertura da Semana da Arte Moderna foi  
um marco do Antropofagismo no Brasil.

D) Ao lado dos modernistas e com o propósito de atrair a imprensa, foram expostos na 
abertura da Semana de Arte Moderna quadros de Matisse e Picasso, pertencentes à 
família de Oswald de Andrade.

E) Os  modernistas  rejeitavam o passado acadêmico e  desejam uma linguagem de 
acordo com seu tempo, que refletisse as características do povo brasileiro.



21) É um campo de estudo que propõem que as atividades ligadas à arte incorporem 
além  das  linguagens  tradicionais  (pintura,  escultura,  gravura,  cerâmica),  objetos  e 
imagens  do  cotidiano  que  por  vezes  nos  passam  despercebidas  (internet,  televisão,  
outdoor, arquitetura, moda, etc). Propõe que o professor de artes visuais venha a explorar 
todas essas imagens que rodeiam nossos alunos, educando para um olhar mais crítico,  
pois, essas imagens estão carregadas de cultura. Esse novo campo de cultura é chamado 
de:

A) Pedagogia Crítico Social.
B) Códigos contemporâneos.
C) Proposta Estética Visual.
D) Nova Semiótica. 
E) Cultura Visual.

22) O IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) através do Decreto Nº 
3.551/2000 instituiu o Registro dos Bens Culturais de Natureza Imaterial nos seguintes 
Livros:

A) Dos Saberes, das Celebrações, das Formas de Expressão e dos Lugares.
B) Dos Conhecimentos indígenas, africanos, europeus e orientais.
C) Da Natureza, da saúde, das celebrações, das religiões.
D) Das Artes Manuais, cênicas, musicais e orais.
E) Por períodos, sendo: surgidos entre 1500 e 1800, entre 1801 e 1900, e a partir de 

1900.

23) Assinale a alternativa que NÃO menciona uma atividade folclórica:
A) Literatura de Cordel, cerâmica, xilogravura.
B) Pular corda, chá de boldo para mal de estômago.
C) Renda de bilros, benzer, cantigas de ninar.
D) Parlendas, Sertanejo universitário, Pastorinhas.
E) Provérbios, lendas, pipa.

24) Segundo Barbosa (1998, 2009) como a metodologia Triangular se estruturam em três 
pilares, muitos professores interpretaram de forma equivocada essa proposta. Com base 
nos seus conhecimentos teóricos e na afirmativa acima, assinale a alternativa que NÃO 
menciona  um  dos  equívocos  cometidos  pelos  professores  de  artes  em  sua  prática 
pedagógica:
Referências: 

BARBOSA, Ana Mae. Tópicos utópicos. Belo Horizonte: C/Arte, 1998, 198p.

BARBOSA, Ana Mae. COUTINHO, Rejane Galvão (org.). Arte/educação como mediação cultural e social. São 
Paulo: Editora UNESP, 2009.

A) Seguir sempre a mesma sequência dos pilares metodológicos.
B) Na produção artística trabalhar somente com releitura de imagens ou cópias.
C) Na leitura de imagens, seguir sempre um roteiro pronto para que o aluno não se 

desvie da proposta.
D) Permear a contextualização durante a produção artística e a leitura de imagens.
E) Ensinar como conteúdo a vida dos pintores.



25) A arte, em especial as artes visuais, possibilita com maior facilidade que os temas 
transversais  permeiem o currículo.   Dentre  as  alternativas  abaixo  que mencionam os 
temas transversais, exigidos pelas Diretrizes Curriculares do Ensino médio, são EXCETO:

A) Educação alimentar e nutricional.
B) Educação Ambiental.
C) Corrupção política.
D) Educação para o Trânsito.
E) Educação em Direitos Humanos.

26) Acerca da arte contemporânea, associe a coluna 1 com a Coluna 2:
Coluna 1: 
I. Performance.
II. Land Art.
III. Happening.
IV. Ready-made.

Coluna 2: 
( ) Termo utilizado para designar objetos fabricados, tenuemente  modificados 
e expostos aos público.
( )  Termo  utilizado  para  designar  trabalhos  efetuados  na  natureza,  como 
deslocamentos de terra e pedras, mas também da utilização de fatores climáticos.
( ) Integra várias linguagens tais como dança, música e interpretação. Hoje já 
são utilizados como suporte o vídeo, a televisão ou a internet.
( )  São  apresentações  informais  e  espontâneas,  geralmente  com  forte 
participação do público. 

Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta da Coluna 2 de 
cima para baixo:

A) IV- II- III- I.
B) IV- II- I- III.
C) I- II- III- IV.
D) III- IV- I- II.
E) II- I- IV- III.



27) Acerca das proporções do desenho da figura humana, leia as afirmativas a seguir:
I.  O  comprimento  do  pé  era  utilizado  como  unidade  de  medida  para  o  cânone 
egípcio.
II.   Baseado nos cânones desenvolvidos por  Vitrúvio  foi  que Leonardo da Vinci 
desenhou o famoso “O Homem Vitruviano”.
III.  Na imagem “O Homem Vitruviano”,  de  Da Vinci,  é  possível  identificar  que o 
umbigo é o centro da figura humana.

“ O homem Vitruviano” , 1492, de Leonardo Da Vinci.

Imagem disponível em: http://discoverybrasil.uol.com.br/web/davinci/historia/Homem-Vitruviano/. Acesso em 
11 de outubro de 2012.

É correto que se afirma em:
A) I e III, apenas.
B) I e II, apenas.
C) Todas as alternativas.
D) II e III, apenas.
E) II, apenas.

28) Acerca dos movimentos artísticos modernistas, associe as características com seu 
respectivo movimento, assinalando a alternativa correta:

I. Deformadores de imagens da realidade, por isso não produzem sentimentos e é 
uma pintura que agride por suas cores fortes e quentes. 
II. Pintura dinâmica, vertiginosa, compatível com a velocidade da era da máquina. 
Usam formas geométricas para dar movimento. 
III.Evidencia o cotidiano, o comum, valorizando produtos fabricados e consumidos 
em massa. 
IV.Reflete a angústia e a instabilidade do período histórico. Pintura deformada de 
imagens da realidade, emocional e sentimental.

A) Impressionismo – Op Art – Pop Art- Fauvismo.
B) Expressionismo- Impressionismo – Realismo – Fauvismo.
C) Pop Art – Op Art- Dadaismo- Fauvismo.
D) Surrealismo- Fauvismo- Op Art- Dadaismo.
E) Fauvismo – Futurismo – Pop Art- Expressionismo.



29) Assinale a alternativa que menciona corretamente as características que determinam 
um fato folclórico:

A) Antiguidade, Transmissão oral, Universalidade, Originalidade.
B) Imaterialidade, Materialidade, Espontaneidade, Originalidade.
C) Transmissão oral e escrita, Vulgarismo, Inovação.
D) Naturalidade, Imaterialidade, Materialidade, Dinamicidade, Regionalidade.
E) Aceitação coletiva, Tradicionalidade, Dinamicidade, Funcionalidade.

30) Segundo  Costa  (1999)  “dentre  todas  as  características  mais  importantes  da  arte, 
destacamos a emoção e o prazer que ela desperta e que alguns filósofos identificam 
como sendo o prazer do belo ou prazer estético. Trata-se da sensação de prazer que 
temos ao apreciar uma música, uma pintura, uma foto, uma dança...”. 

Referência: COSTA, Cristina. Questões de arte: a natureza do belo, da percepção e do prazer estético. São 
Paulo: moderna, 1999.

Acerca do Belo, leia as afirmativas a seguir:
I. O “prazer estético” é resultado da composição e harmonia, e é apreciado através 
da contemplação ou fruição.
II. A sensação que chamamos “prazer do belo” pode ser suscitada também quando 
nos identificamos com a sensibilidade do artista.
III.  A emoção  que sentimos aos contemplar  uma imagem está  relacionada com 
nossas vivências ao longo da vida e nosso temperamento.

É correto que se afirma em:
A) Todas as alternativas.
B) I e III, apenas.
C) I e II, apenas.
D) II e III, apenas.
E) III, apenas.



31) A imagem abaixo, trata-se de uma urna funerária em cerâmica. A partir dos grafismos 
é possível afirmar que trata se de uma Cerâmica:

Imagem disponível em http://seer.ucg.br/index.php/habitus/article/viewFile/380/316. Acesso em 11/10/2013.

A) Egípcia.
B) Marajoara.
C) Romana.
D) Xocleng.
E) Colombiana.

32) Assinale a alternativa que NÃO menciona espaços culturais consagrados no Brasil:
A) Inhotim- Instituto de Arte Contemporânea e Jardim Botânico em Brumadinho/MG.
B) MASP- Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand/ SP.
C) MON- Museu Oscar Niemeyer em Curitiba/PR
D) Museu Nacional da Cultura Popular em Brasília/DF.
E) MAC Niterói – Museu de Arte Contemporânea de Niterói/RJ.



33) Associe  as  imagens  que  se  seguem  aos  seus  criadores  brasileiros  para,  então, 
marcar a opção correta.

Imagens disponíveis em  http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada. Acesso em 11/10/2013.

(I) (II) (III)
A) Brecheret;  Alexander Calder; Carlos Arboleda.
B) Amalia Taipa; Gustavo Diró; Carlos Villar.
C) Lygia Clark; Cildo Meireles; Nelson Leiner.
D) Dinardi, Wandy Wharol, José Caldas.
E) Luiza Pizza; Antônio Povera; Paulo Amaral.

34) Ao  explicar  sobre  o  movimento  dadaísta  e  os  ready-mades,  no  Museu  de  Arte 
Moderna de Nova Iorque, Marcel Duchamp disse: 

“Uma questão que quero muito estabelecer é que a escolha desses ready-mades 
nunca foi  ditada pelo prazer estético. A escolha era baseada em uma reação de 
indiferença visual  e ao mesmo tempo ausência total  de bom ou mau gosto...  na 
verdade, uma completa anestesia.”

Referência: Fala proferida no Museum of Modern Art, Nova Iorque, em 19 de outubro de 1961. Reimpresso 
em SANOUILLET, Michel & SELLER, Salt (Eds.). Nova Iorque: Oxford UP, 1973. Acesso em 13 de outubro de 

2013.

Pode-se, então, concluir que o Dadaísmo tem como princípio:
A) Apresentar em um novo contexto artístico objetos comuns.
B) Criticar o consumismo de massa americano.
C) Negar as aparências e dar vazão aos sentimentos interiores.
D) A revolução nas artes pelo uso das tecnologias.
E) Uma despreocupação com a aparência real dos objetos.



35) Observe as imagens abaixo:

(I) (II)
As  imagens  acima  são  intituladas  de  “Casal  Arnolfini”,  sendo  que  a  imagem  à 
esquerda é a obra original  que inspirou a realização de uma releitura por  outro 
artista (imagem à direita). 
Com  base  nos  seus  conhecimentos,  pode-se  afirmar  que  as  imagens  são 
sequencialmente dos artistas:

A) I- Giotto; II- Romero Britto.
B) I- Van Eyck; II- Botero.
C) I- Velasquez; II- Di Cavalcanti;
D) I- Rubens; II- Lunardi.
E) I- Caravaggio; II- Britto.

36) Assinale  a  alternativa  em  que  o  artista  está  relacionado  corretamente  com  o 
movimento artístico a que pertenceu. 

A) Willem De Kooning- Fauvismo.
B) Mark Rothko- Cubismo.
C) David Hockey- Expressionismo alemão.
D) Giacomo Balla- Futurismo.
E) Henry Matisse- Abstracionismo.



37) Um  artista  plástico  paulistano,  radicado  nos  Estados  Unidos,  e  sua  equipe, 
trabalharam no maior aterro sanitário da América Latina por 02 (dois) anos. As obras do  
artista,  que  culminavam  em  fotografias,  consistiam  em  usar  o  lixo  recolhido  pelos 
catadores de uma associação. Um dos principais personagens do documentário é o líder 
sindical Tião que foi retratado durante as filmagens em pose igual à do quadro “A Morte 
de  Marat”  (1793),  do  francês Jacques-Louis  David  (imagem abaixo).  Os trabalhos do 
artista e de sua equipe culminaram no filme “Lixo Extraordinário”, indicado ao Oscar em 
2011 como melhor documentário. O artista que estamos citando trata-se de:

Disponível em: www.lixoextraordinario.net/. Acesso em 14 de outubro de 2013.

A) Vik Muniz.
B) Sebastião Salgado.
C) Damien Hirst.
D) Romero Brito.
E) Alexandre Luz.

38) Segundo Vygotsky o professor “é o organizador do meio social educativo, o regulador 
e o controlador de suas interações com o educando” (2003, p. 76). Partindo da citação de 
Vygotsky, podemos afirmar que o professor de artes deve:

Referência: VIGOTSKY, Lev Semenovich. A Imaginação e a arte na infância. Tradução de Voobrajenie i 
tvorchestvo por Miguel Serras Pereira. Lisboa: Relógio d’Água Editores, 2009. 128p.

A) Permitir  que  o  aluno  possa  se  expressar  livremente,  priorizando  a  prática  em 
detrimento da teoria.

B) Planejar  as  aulas  e  orientar  sua  prática  por  uma  teoria  concisa  que  oriente 
metodologicamente  o trabalho docente,  objetivamente  uma efetiva  aprendizagem 
discente.

C) Priorizar no planejamento a cultura local.
D) Fornecer subsídios de técnicas e materiais para que no futuro os alunos possam 

seguir uma profissão artística. 
E) Manter-se  sempre  atualizado  e  exigir  que  os  alunos  apresentem  trabalhos  que 

agradem a estética docente.



39) Observe a imagem pintada por  Frida Khalo e assinale a alternativa que corresponde 
a metáfora realizada pela artista:

“O veado ferido”, 1946, Coleção Particular.

A) Frida pintou após descobrir a traição de seu marido, Diego Rivera.
B) Frida pintou após observar uma caçada animal e se chocar com a cena, por isso, 

mescla sua imagem com a de um alce.
C) Frida pintou após uma dolorosa operação na coluna e seu corpo aparece preso 

pelas  flechas e ao mesmo tempo livre,  no campo, porém trata-se de uma falsa 
liberdade.

D) Frida pintou após um sonho.
E) Frida pintou após terminar seu casamento com Pablo Neruda. 



40) Com base nos conhecimentos sobre arte brasileira, assinale a alternativa que cita as 
imagens a ele associadas.

(I) (II)

(III) (IV)
A) II- IV.
B) II- III, IV.
C) I- IV.
D) I- II- III.
E) I- III- IV.


