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O candidato somente poderá sair do local de prova, sem levar o caderno de questões, após 

1 (uma) hora do seu início.
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prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA 

A invasão bárbara 

A palavra “bárbaro” provém do grego antigo e significa “não 
grego”. Era como os gregos designavam os estrangeiros e os 
povos cuja língua materna não era a sua. Porém, foi no Império 
Romano que a expressão passou a ser usada com a conotação 
de “não-romano” ou “incivilizado”. O preconceito em relação 
aos povos que não compartilhavam os mesmos hábitos e 
costumes é natural dos habitantes dos grandes centros 
econômicos, sociais e culturais. Atualmente, uma das acepções 
da expressão “bárbaro” equivale a não-civilizado, brutal ou cruel. 

No uso informal, “bárbaro” também qualifica pessoas ou 
coisas com atributos positivos: muito bonito, ótimo, muito 
afável, compreensivo, uma idéia muito interessante, segundo 
o dicionário Houaiss. 

Eu creio que ainda é uma questão civilizatória. Ou seja, o 
mundo está em transformação. Tudo está se modificando de 
forma rápida. Não seria diferente no âmbito da educação. 

Uma fala importante do professor Gumercindo de Andrade, 
da rede pública de ensino, nos faz pensar. Ele diz, inspirado em 
Paulo Freire, que “o professor, hoje, não vai mais partir do 
pedagógico para o mundo real. Ele vai partir do mundo real para 
o pedagógico”. Isso significa que a escola começa se alimentar 
da inteligência coletiva que emerge da rede. Uma revolução 
não-televisionada que rompe os muros da educação. 

Na verdade, essa barreira já foi destruída. “Os limites que 
separam nossas conversações parecem o Muro de Berlim hoje, 
mas eles realmente são apenas uma amargura. Nós sabemos 
que eles cairão. Nós iremos trabalhar de ambos os lados para 
derrubá-los (...) As conversações em rede podem parecer 
confusas, podem soar confusas. Mas nós estamos nos 
organizando mais rápido que eles. Nós temos ferramentas 
melhores, novas idéias, nada de regras para nos fazer mais 
lentos”1. Independentemente de querermos ou não, a cultura de 
rede está rompendo as sólidas estruturas concretadas desde a 
modernidade. Não podemos mais explicar o mundo a partir da 
ótica cartesiana. Descartes não dá mais conta de atender à 
complexidade do caos. As relações em rede formam multidões 
que atuam sem controle central, na concretude de um outro 
paradigma. Ninguém sabe aonde essa transformação vai 
chegar. Mas sabemos que nada será como antes. 

Relembremos Pierre Levy: “ainda que as pessoas aprendam 
em suas experiências profissionais e sociais, ainda que a escola 
e a universidade estejam perdendo progressivamente seu 
monopólio de criação e transmissão do conhecimento, os 
sistemas de ensino públicos podem ao menos dar-se por nova 
missão a de orientar os percursos individuais no saber e 
contribuir para o reconhecimento do conjunto de know-how das 
pessoas, inclusive os saberes não-acadêmicos. As ferramentas 
do ciberespaço permitem considerar amplos sistemas de testes 
automatizados acessíveis a todo o momento e redes de 
transação entre a oferta e a demanda de competência. Ao 
organizar a comunicação entre empregadores, indivíduos e 
recursos de aprendizado de todas as ordens, as universidades 
do futuro estariam contribuindo para a animação de uma nova 
economia do conhecimento”. Esta é a hora de fomentar 
incertezas, pois incertezas trazem nas entrelinhas uma 
descoberta, a busca pelo aprendizado. 

Isso tudo é bárbaro! Somos estrangeiros no nosso próprio 
mundo. Imigrantes do conhecimento. Somos aqueles que 
atingem seus objetivos com trabalho e resiliência. E é certo 
que venceremos. Somos a invasão bárbara. 
1 Manifesto Cluetrain 

(Hernani Dimantas. ,
setembro de 2008, com adaptações.) 

1
A respeito do texto, analise os itens a seguir: 

I. O texto aponta para uma imagem positiva dos vocábulos 
“invasão” e “bárbara”, que compõem o título.  

II. Ao abordar o tema da educação, sustenta a necessidade 
urgente de reformulação da escola e das academias para 
desconstruírem sua noção de centros produtores de 
saber.  

III. Pode-se afirmar que a fala do professor, no contexto 
contemporâneo, agrega uma ampliação de sentido da fala 
de Paulo Freire. 

Assinale: 

(A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas. 
(B) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas. 
(C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas. 
(D) se nenhuma afirmativa estiver correta. 
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

2
É correto afirmar que o texto tem um caráter: 

(A) eminentemente expositivo. 
(B) argumentativo. 
(C) descritivo. 
(D) narrativo. 
(E) descritivo-narrativo. 

3
“...  a escola e a universidade estejam perdendo 
progressivamente seu monopólio de criação e transmissão do 
conhecimento, os sistemas de ensino públicos podem ao 
menos dar-se por nova missão a de orientar os percursos 
individuais no saber e contribuir para o reconhecimento do 
conjunto de know-how das pessoas, inclusive os saberes não-
acadêmicos.” (L.41-47) 

O termo grifado no trecho acima não pode ser substituído 
por: 

(A) embora. 
(B) não obstante. 
(C) conquanto. 
(D) porquanto. 
(E) mesmo que. 

4
“Ninguém sabe  essa transformação vai chegar.” 

(L.38-39)

Uma das freqüentes dificuldades no uso da língua reside na 
opção entre o uso do  e do , grifado na frase acima. 
Assinale a alternativa em que não se tenha empregado a 
forma correta. 

(A) As escolas onde estivemos estavam bem conservadas. 
(B) Estivemos naquela cidade onde se deu o encontro de 

professores. 
(C) Sabemos onde nossos projetos pretendem chegar. 
(D) A nossa preocupação era onde entregar os relatórios.  
(E) Haveria, sempre, um lugar onde pudéssemos descansar 

nossas angústias.  
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5
“Descartes não dá mais conta de atender à complexidade do 
caos.” (L.35-36) 

Na frase acima, empregou-se corretamente o acento grave 
indicativo de crase. Assinale a alternativa em que isso não

tenha ocorrido. 

(A) Fomos à Campinas dos nossos antepassados.  
(B) O curso acontecerá de segunda à sexta. 
(C) Esperávamos chegar à casa dos nossos amigos antes do 

pôr-do-sol. 
(D) Não poderíamos deixar que tudo ficasse à custa dele.  
(E) Antes de ir à Espanha, passei por Portugal. 

6
“A palavra ‘bárbaro’  do grego antigo e significa ‘não 
grego’.” (L.1-2) 

Assinale a alternativa em que não se tenha flexão correta do 
verbo destacado no trecho acima. 

(A) provêm 
(B) proveio 
(C) provieste 
(D) provisse 
(E) provimos 

7
“Atualmente, uma das acepções da expressão ‘bárbaro’ 
equivale a , brutal ou cruel.” (L.8-9) 

Na frase acima, a palavra destacada foi grafada corretamente 
com hífen. Assinale a alternativa em que o hífen não seria 
adequado. 

(A) Ele se comportou como um operário-padrão. 
(B) Temos uma reunião na Secretaria-Geral de Ensino. 
(C) Nos trabalhos escolares, é sempre importante indicar as 

palavras-chave.
(D) Foi homenageado como um verdadeiro mestre-escola. 
(E) Eu, abaixo-assinado, requeiro minha matrícula. 

8
“Esta é a hora de fomentar incertezas, pois incertezas trazem 
nas entrelinhas uma descoberta, a busca pelo aprendizado.” 
(L.54-56)

A respeito do trecho acima, analise os itens a seguir: 

I. O vocábulo “Esta” tem no texto a função de resgatar uma 
idéia anterior. 

II. A última vírgula do texto poderia ser substituída por dois-
pontos. 

III. O termo “nas entrelinhas” poderia vir entre vírgulas. 
Assinale:  

(A) se apenas os itens I e II estiverem corretos. 
(B) se apenas os itens I e III estiverem corretos. 
(C) se apenas os itens II e III estiverem corretos. 
(D) se nenhum item estiver correto.  
(E) se todos os itens estiverem corretos. 

9
Assinale a alternativa em que se encontre uma boa 
combinação de sentidos para  (L.59) no texto. 

(A) resistência e adaptabilidade 
(B) desfiguração e perseverança 
(C) deformação e delusão 
(D) variação e amência 
(E) reformação e descensão 

10

(http://www.webcomix.com.br/quadrizoom) 

Na tirinha acima, utilizou-se corretamente a palavra “senso”, 
normalmente confundida com “censo”. 

Assinale a alternativa em que tenha havido uma troca da 
palavra correta por outra provocando inadequação de sentido 
na frase. 

(A) Como queria que ninguém me visse, fiz de tudo para 
passar desapercebido pela multidão. 

(B) Tomei aquela atitude por descargo de consciência. 
(C) Tive de reabastecer minha despensa. 
(D) Amanhã haverá mais uma sessão de imprensa para avaliar 

o filme a ser lançado brevemente.  
(E) Receberemos uma quantia vultosa por aquele simples 

serviço.
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CONHECIMENTOS GERAIS 

11
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB  se 
define como sendo mais do que apenas um indicador 
estatístico. Ele nasceu como condutor de política pública pela 
melhoria da qualidade da educação, tanto no âmbito nacional, 
como nos estados, municípios e escolas.  

Seu objetivo é não apenas o diagnóstico atualizado da 
situação educacional em todas essas esferas, mas também a 
projeção de metas individuais intermediárias rumo ao 
incremento da qualidade do ensino. 

As metas são exatamente isto: o caminho traçado de evolução 
individual dos índices, para que o Brasil atinja o patamar 
educacional que tem hoje a média dos países da OCDE. Em 
termos numéricos, isso significa evoluir da média nacional 3,8, 
registrada em 2005, para um IDEB igual a 6,0, na primeira fase 
do ensino fundamental. 

A planilha a seguir foi consultada no sistema do INEP para o 
município de Campinas (http://ideb.inep.gov.br/Site/): 

A partir do exposto acima, pode-se afirmar em relação a esse 
índice que: 

I. as metas são diferenciadas para cada rede e escola; 
II. mesmo quem já tem um bom índice deve continuar a 

evoluir;
III. os estados, municípios e escolas deverão melhorar seus 

índices e contribuir, em conjunto, para que o Brasil chegue 
à meta 5,0 em 2022; 

IV. no caso das redes e escolas com maior dificuldade, as 
metas prevêem um esforço mais concentrado, com um 
apoio do MEC mais específico para reduzir mais 
rapidamente essa desigualdade. 

Estão alinhadas com as diretrizes do IDEB os itens: 

(A) I e II, somente. 
(B) II e III, somente. 
(C) I, II e IV, somente. 
(D) II, III e V, somente. 
(E) I,II e III, somente. 

12
Ao propor as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs), a 
Câmara de Educação Básica do CNE iniciou um processo de 
articulação com Estados e Municípios por meio de suas 
próprias propostas curriculares. As DCNs foram propostas 
ainda com a intenção de apresentar um paradigma curricular
para o Ensino Fundamental, que integra a Base Nacional 
Comum, complementada por uma Parte Diversificada, a ser 
concretizada na proposta pedagógica de cada unidade escolar 
do País. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais afirmam que: 
(A) as propostas pedagógicas das escolas estarão 

compartilhando princípios de responsabilidade, num 
contexto de flexibilidade teórico/metodológica de ações 
pedagógicas, em que o planejamento, o desenvolvimento 
e a avaliação dos processos educacionais revelem sua 
qualidade e respeito à eqüidade de direitos e deveres de 
alunos e professores.  

(B) os Parâmetros Curriculares Nacionais devem ser o 
documento catalisador de ações, na busca de uma 
melhoria da qualidade da educação, objetivando sanear os 
problemas que afetam a qualidade do ensino e da 
aprendizagem. 

(C) os princípios, fundamentos e procedimentos na Educação 
Básica, expressas pela Câmara de Educação Básica do 
Conselho Nacional de Educação, deverão nortear, 
uniformizar e padronizar as propostas pedagógicas das 
escolas brasileiras na organização e avaliação do processo 
de ensino-aprendizagem.  

(D) ao definir suas propostas pedagógicas, as escolas deverão 
minimizar o “impacto” da identidade pessoal de alunos, 
professores e outros profissionais e a identidade cultural 
de cada unidade escolar e de seus respectivos sistemas 
de ensino, permitindo, assim, uma padronização da 
qualidade do ensino oferecido. 

(E) É absolutamente necessário investir em uma educação 
com regime de escolaridade em ciclos, com qualidade 
pautada pela adoção de processos e estratégias que 
envolvam a construção de conteúdos conceituais, 
procedimentais e atitudinais. 

13
“

.”
(Paulo Freire)

Com base no trecho acima, pode-se entender que Paulo Freire 
defende a idéia de que: 

(A) a educação escolar está para além das questões sociais e 
políticas.  

(B) a ação educativa tem em seu poder os anseios sociais. 
(C) a escola é redentora das desigualdades sociais e 

econômicas.  
(D) a escola transforma e reproduz no interior de suas 

relações.  
(E) a educação é neutra em relação às questões políticas, 

sociais e culturais. 
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O movimento da década de 30, no Brasil, implementado por 
educadores como Anísio Teixeira e  Lourenço Filho, de 
extrema importância para a formação do pensamento 
pedagógico no Brasil, ficou conhecido como: 

(A) Educação para Todos. 
(B) Movimento Pioneiro Escolanovista. 
(C) Campanha Nacional para uma Educação de Qualidade. 
(D) Movimento por uma Educação Popular. 
(E) Otimismo Pedagógico. 

15
A escola, tal como a conhecemos hoje, é uma construção 
histórica recente. Na América Latina, os sistemas escolares se 
constituíram praticamente neste século. (...) Nas sociedades 
atuais, muitas são as formas de acesso ao conhecimento, não 
se podendo atribuir à escola a quase exclusividade desta 
função. (CANDAU, 2000) 

O acesso à escrita é direito de todos os cidadãos, é estratégia 
política de instrumentalizar a classe popular. (Kramer, 1993) 

Os trechos acima nos remetem ao debate contemporâneo 
acerca da função social da escola. 

A respeito desse debate, analise as afirmativas a seguir: 

I. Torna-se fundamental o letramento das classes populares 
e o diálogo entre diferentes saberes e culturas. 

II. A escola passa a ser o lugar da afirmação das identidades 
homogeneizadoras. 

III. A escola deixou de ser hoje, na nossa sociedade, o único 
espaço de circulação do conhecimento. 

IV. A escola assume novos papéis como a necessária busca 
pela igualdade, fraternidade e solidariedade. 

V. O papel social da escola hoje se coaduna com os ideais de 
uma pedagogia escolanovista.  

As afirmativas que se relacionam com o debate 
contemporâneo acerca do papel social da escola são: 

(A) a I e a II, somente. 
(B) a I e a III, somente. 
(C) a I, a II e a III, somente. 
(D) a II e a III, somente. 
(E) a III, a IV e a V, somente. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

16
A respeito da noção de arte e comunicação artística, avalie as 
afirmativas a seguir: 

I. A obra de arte situa-se no ponto de encontro entre o 
particular e o universal da experiência humana. 

II. O que distingue essencialmente a criação artística das 
outras modalidades de conhecimento humano é a 
qualidade de comunicação entre os seres humanos que a 
obra de arte propicia, por uma utilização particular das 
formas de linguagem.  

III. A percepção estética é a chave da comunicação artística. 
Assinale: 

(A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas. 
(B) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas. 
(C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas. 
(D) se nenhuma afirmativa estiver correta. 
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

17
O conhecimento da arte não envolve: 

(A) a experiência de fazer formas artísticas e tudo que entra 
em jogo nessa ação criadora: recursos pessoais, 
habilidades, pesquisa de materiais e técnicas, a relação 
entre  perceber, imaginar e realizar um trabalho de arte. 

(B) a experiência de fruir formas artísticas, utilizando 
informações e qualidades perceptivas e imaginativas para 
estabelecer um contato, uma conversa em que as formas 
signifiquem coisas diferentes para cada pessoa. 

(C) a identificação do fenômeno artístico como um processo 
individualizado, nascido no universo particular do artista, 
em que a dimensão do seu conflito estabelece a 
delimitação dos sentidos produzidos.  

(D) a delimitação do fenômeno artístico como estrutura formal 
na qual podem ser identificados os elementos que 
compõem os trabalhos artísticos e os princípios que 
regem sua combinação.  

(E) a experiência de refletir sobre a arte como objeto de 
conhecimento, onde importam dados sobre a cultura em 
que o trabalho artístico foi realizado, a história da arte e os 
elementos e princípios formais que constituem a produção 
artística, tanto de artistas quanto dos próprios alunos. 

18
Com base nos Parâmetros Curriculares Nacionais para Arte, 
por meio do convívio com o universo da arte, os alunos podem 
conhecer os elementos identificados nas alternativas abaixo,  
à exceção de uma. Assinale-a.   

(A) o fazer artístico como experiência imanente (o fazer como 
concretização das técnicas) 

(B) o fazer artístico como desenvolvimento de 
potencialidades: percepção, reflexão, sensibilidade, 
imaginação, intuição, curiosidade e flexibilidade 

(C) o fazer artístico como experiência de interação (celebração 
e simbolização de histórias grupais) 

(D) o objeto artístico como forma (sua estrutura ou leis 
internas de formatividade) 

(E) o objeto artístico como produção cultural (documento do 
imaginário humano, sua historicidade e sua diversidade) 

19
Analise as afirmativas a seguir: 
I. A arte nem sempre se apresenta no cotidiano como obra 

de arte. 
II. O incentivo à curiosidade pela manifestação artística de 

diferentes culturas, por suas crenças, usos e costumes, 
pode despertar no aluno o interesse por valores diferentes 
dos seus, promovendo o respeito e o reconhecimento 
dessas distinções. 

III. Com a experiência artística, ressalta-se a pertinência 
intrínseca de cada grupo e de seu conjunto de valores, 
possibilitando ao aluno reconhecer em si e valorizar no outro 
a capacidade artística de manifestar-se na diversidade. 

Assinale: 
(A) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 
(B) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 
(C) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 
(D) se nenhuma afirmativa estiver correta. 
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 
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A respeito do processo de ensino-aprendizagem em Arte, 
analise as afirmativas a seguir: 
I. Fazer arte e pensar sobre o trabalho artístico que realiza, 

assim como sobre a arte que é e foi concretizada na 
história, pode garantir ao aluno uma situação de 
aprendizagem conectada com os valores e os modos de 
produção artística nos meios socioculturais. 

II. Cabe ao professor escolher os modos e recursos didáticos 
adequados para apresentar as informações, observando 
sempre a cuidado de não introduzir formas artísticas que 
não sejam da vivência do aluno, porque ensinar arte com 
arte é o caminho mais eficaz. Em outras palavras, o texto 
literário, a canção e a imagem trarão mais conhecimentos 
ao aluno e serão mais eficazes como portadores de 
informação e sentido. 

III. Ensinar arte em consonância com os modos de 
aprendizagem do aluno, significa, então, não isolar a 
escola da informação sobre a produção histórica e social 
da arte e, ao mesmo tempo, garantir ao aluno a liberdade 
de imaginar e edificar propostas artísticas pessoais ou 
grupais com base em intenções próprias. 

Assinale: 

(A) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 
(B) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 
(C) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 
(D) se nenhuma afirmativa estiver correta. 
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

21
Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais, “é papel da 
escola incluir as informações sobre a arte produzida nos 
âmbitos regional, nacional e internacional, compreendendo 
criticamente também aquelas produzidas pelas mídias para 
democratizar o conhecimento e ampliar as possibilidades de 
participação social do aluno”. 

Assinale a alternativa que indique uma estratégia pedagógica 
inadequada segundo essa recomendação. 

(A) João Carlos leva seus alunos em visita à Bienal 
Internacional de Arte em São Paulo, mas não explica 
antecipadamente o que as crianças vão ver. 

(B) Mariana promove uma gincana para ver quem sabe cantar 
uma música inteira, mas não dá pontos às crianças que 
cantarem funk.  

(C) Joana convida um grupo de pagode para tocar na escola e 
depois pede que as crianças façam um mural sobre os 
instrumentos. 

(D) Pedro Paulo estimula as crianças à montagem de um 
espetáculo de bumba-meu-boi e divide a turma em dois 
grupos concorrentes, um de cor azul e outro de cor 
vermelha.

(E) Leandro monta com a turma uma miniescola de samba e 
deixa que os alunos escolham os próprios instrumentos. 

22
É incorreto afirmar que a ação artística na escola: 

(A) costuma envolver criação grupal. 
(B) contribui para a criação de um universo imaginário. 
(C) leva o aluno a atualizar suas referências e a construir sua 

própria história. 
(D) reforça a experiência imaginativa em oposição à 

reprodução mecânica. 
(E) promove o afastamento da experiência individual da 

produção artística em função de sua sistematização.  

23
Assinale a alternativa em que não se tenha feito corretamente a 
associação entre a avaliação proposta em artes e seu objetivo.  
(A) Criar formas artísticas demonstrando algum tipo de 

capacidade ou habilidade – Com este critério pretende-se 
avaliar se o aluno produz formas no espaço bi e 
tridimensional, desenvolvendo um percurso de criação 
individual ou coletivo articulando percepção, imaginação, 
emoções e idéias, na experimentação com materiais e 
suportes, sabendo utilizar técnicas e procedimentos, 
mostrando empenho em superar-se. O professor poderá 
observar se o aluno busca aperfeiçoar seus 
conhecimentos apesar de suas dificuldades e se valoriza 
suas conquistas. 

(B) Estabelecer relações com o trabalho de arte produzido por 
si e por outras pessoas sem discriminações estéticas, 
artísticas, étnicas e de gênero – Com este critério 
pretende-se avaliar se o aluno sabe identificar e 
argumentar sobre valor e gosto em relação às imagens 
produzidas por si mesmo, pelos colegas e por outros, 
respeitando o processo de criação pessoal e social, ao 
mesmo tempo em que participa cooperativamente na 
relação de trabalho com colegas, professores e outros 
grupos. 

(C) Interpretar, improvisar e compor demonstrando alguma 
capacidade ou habilidade – Com este critério pretende-se 
avaliar se o aluno identifica e discute com discernimento 
valor e gosto nas produções musicais e se percebe nelas 
relações com os elementos da linguagem musical, 
características expressivas e intencionalidade de 
compositores e intérpretes. 

(D) Identificar alguns elementos da linguagem visual que se 
encontram em múltiplas realidades – Com este critério 
pretende-se avaliar se o aluno reconhece alguns 
elementos da linguagem visual em objetos e imagens que 
podem ser naturais ou fabricados. A identificação de tais 
elementos concretiza-se quando o aluno percebe, analisa e 
produz formas visuais. 

(E) Reconhecer e apreciar vários trabalhos e objetos de arte 
por meio das próprias emoções, reflexões e 
conhecimentos – Com este critério pretende-se avaliar se 
o aluno conhece, sabe relacionar e apreciar com 
curiosidade e respeito vários trabalhos e objetos de arte — 
na sua dimensão material e de significação —, criados por 
distintos produtores, conhecendo sua história, usos e 
costumes, incluindo a variedade das diferentes regiões e 
grupos étnicos, observando contrastes e semelhanças. 
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Com base nas orientações dos Parâmetros Curriculares 
Nacionais, antes da aula o professor não é:

(A) um pesquisador de fontes de informação, materiais e 
técnicas.

(B) um profissional que trabalha sua disciplina de maneira 
criativa e isolada. 

(C) um criador na preparação e na organização da aula e seu 
espaço.

(D) um estudioso da arte, desenvolvendo seu conhecimento 
artístico. 

(E) um apreciador de arte, escolhendo obras e artistas a 
serem estudados. 

25
O Movimento da Educação por meio da Arte fundamentou-se 
principalmente nas idéias de:  

(A) Viktor Lowenfeld. 
(B) Ernst Gombrich. 
(C) Anatol Rosenfeld. 
(D) Herbert Read. 
(E) John Dewey. 

26
Assinale a alternativa incorreta a respeito da trajetória da 
educação artística.  

(A) Na entrada da década de 80, houve uma reorientação de 
pensamento sobre o ensino das artes em centros norte-
americanos e europeus, questionando basicamente a idéia 
do desenvolvimento espontâneo na expressão artística, 
procurando definir a contribuição específica da arte para a 
educação do ser humano. 

(B) Como em todos os momentos históricos, os anos 60 
trouxeram práticas em educação, psicologia e arte 
estreitamente vinculadas às tendências do pensamento da 
época, que progressivamente contribuíram para uma 
transformação das práticas educativas de arte no mundo, 
questionando a aprendizagem artística como 
conseqüência natural apenas do processo de 
desenvolvimento do aluno. 

(C) No início da década de 70, autores responsáveis pela 
mudança de rumo do ensino de arte nos Estados Unidos 
afirmavam que o desenvolvimento artístico é resultado de 
formas complexas de aprendizagem e que, portanto, não 
ocorre automaticamente à medida que a criança cresce; é 
tarefa do professor propiciar essa aprendizagem por meio 
da instrução. 

(D) Nos anos 60 a reflexão que inaugurou uma nova tendência, 
cujo objetivo era precisar o fenômeno artístico como 
conteúdo curricular, articulou-se em um duplo movimento: 
por um lado, a reorientação da livre expressão; por outro, a 
investigação da natureza da arte como forma de 
conhecimento.

(E) As pesquisas desenvolvidas a partir do início do século XX 
em vários campos das ciências humanas trouxeram dados 
importantes sobre o desenvolvimento da criança e do 
adolescente, sobre o processo criador, sobre a arte de 
outras culturas. Na confluência da antropologia, da 
filosofia, da psicologia, da psicanálise, da crítica de arte, da 
psicopedagogia e das tendências estéticas da 
modernidade, surgiram autores que formularam os 
princípios inovadores para o ensino de linguagens 
artísticas. 

27
Assinale a alternativa incorreta a respeito do histórico do 
ensino de Arte no Brasil.  

(A) Nas primeiras décadas do século XX, o ensino de Arte é 
identificado pela visão humanista e cientificista que 
demarcou as tendências pedagógicas da escola tradicional 
e nova. 

(B) Na primeira metade do século XX, as disciplinas Desenho, 
Trabalhos Manuais, Música e Canto Orfeônico faziam parte 
dos programas das escolas primárias e secundárias, 
concentrando o conhecimento na transmissão de padrões 
e modelos das classes sociais dominantes. 

(C) As atividades de teatro e dança já apareciam incluídas no 
currículo escolar como práticas obrigatórias, e eram 
sempre presentes em festividades escolares na 
celebração de datas como Natal, Páscoa ou 
Independência, ou nas festas de final de período escolar. 

(D) Em música, a partir dos anos 30 dominou o Canto 
Orfeônico, que teve à frente o compositor Villa-Lobos. 
Embora não tenha sido o primeiro programa de educação 
musical brasileiro sério, nem o único, pois coexistiu em um 
emaranhado de tendências diversas, notadamente a 
escola-novista, esse projeto pretendia levar a linguagem 
musical de maneira sistemática a todo o país. 

(E) Entre os anos 20 e 70 do século XX, muitas escolas 
brasileiras viveram também outras experiências no âmbito 
do ensino e aprendizagem de Arte, fortemente 
sustentadas pela estética modernista e com base nas 
tendências pedagógicas e psicológicas que marcaram o 
período. Contribuíram para essas influências os estudos de 
psicologia cognitiva, psicanálise, Gestalt, bem como os 
movimentos filosóficos que embasaram os princípios da 
Escola Nova. 

28
A respeito da disciplina Educação Artística, analise as 
afirmativas a seguir: 

I. Em 1971, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, a arte é incluída no currículo escolar com o título 
de Educação Artística, mas é considerada “atividade 
educativa” e não disciplina, tratando de maneira indefinida 
o conhecimento. 

II. A introdução da Educação Artística no currículo escolar foi 
um avanço, principalmente pelo aspecto de sustentação 
legal para essa prática e por considerar que houve um 
entendimento em relação à arte na formação dos 
indivíduos. O resultado dessa proposição foi bastante 
positivo pois permitiu o bom trabalho dos professores, 
habilitados em diferentes linguagens. 

III. De maneira geral, entre os anos 70 e 80 os antigos 
professores de Artes Plásticas, Desenho, Música, Artes 
Industriais, Artes Cênicas e os recém-formados em 
Educação Artística viram-se responsabilizados por educar 
os alunos (em escolas de ensino fundamental) em todas 
as linguagens artísticas, configurando-se a formação do 
professor polivalente em arte.  

Assinale: 

(A) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 
(B) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 
(C) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 
(D) se nenhuma afirmativa estiver correta. 
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 
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Analise as afirmativas a seguir a respeito do contexto da 
disciplina Educação Artística a partir dos anos 1980. 

I. Acompanhado o processo de democratização vivido no 
país, na década de 80 aumentam as participações dos 
professores em associações e reflexões sobre a área, 
aliados aos programas de pesquisas de cursos de pós-
graduação, o que faz surgir novas concepções e 
metodologias para o ensino e a aprendizagem de arte nas 
escolas.  

II. Em 1988, com a promulgação da Constituição, iniciam-se 
as discussões sobre a nova Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, sancionada apenas em 20 de 
dezembro de 1996. Convictos da importância de acesso 
escolar dos alunos de ensino básico também à área de 
Arte, houve manifestações e protestos de inúmeros 
educadores contrários a uma das versões da referida lei 
que retirava a obrigatoriedade da área. 

III. Com a Lei no 9.394/96, revogam-se as disposições 
anteriores e a arte é considerada obrigatória na educação 
básica: “O ensino da arte constituirá componente 
curricular obrigatório, nos diversos níveis da educação 
básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural 
dos alunos” (artigo 26, parágrafo 2º). 

Assinale: 

(A) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 
(B) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 
(C) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 
(D) se nenhuma afirmativa estiver correta. 
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

30
Assinale a afirmativa incorreta a respeito das formas 
artísticas. 

(A) As formas artísticas apresentam uma síntese subjetiva de 
significações construídas em imagens poéticas (visuais, 
sonoras, corporais, ou de conjuntos de palavras, como no 
texto literário ou teatral). 

(B) A forma artística combina imagens que são objetos, fatos, 
questões, idéias e sentimentos, ordenados pela 
objetividade da matéria articulada à lógica do imaginário. 

(C) O artista seleciona, escolhe, reordena, recria, reedita os 
signos, transformando e criando novas realidades. 

(D) As formas artísticas se compõem de um discurso linear 
sobre objetos, fatos, questões, idéias e sentimentos. 

(E) A arte não representa ou apenas reflete a realidade, mas é 
também realidade percebida, imaginada, idealizada, 
abstraída. 

31
Está entre os principais representantes do abstracionismo 
formal. Sua obra se compõe de esculturas, pinturas e 
gravuras. Trata-se de: 

(A) Henri Rousseau. 
(B) Henry Moore. 
(C) Salvador Dalí. 
(D) Tomie Ohtake. 
(E) Marc Chagall. 

32
Analise as afirmativas a seguir: 

I. A arte na escola constitui uma possibilidade para os alunos 
exercitarem suas co-responsabilidades pelos destinos de 
uma vida cultural individual e coletiva mais digna, sem 
exclusão de pessoas por preconceitos de qualquer ordem. 

III. Em conjunto com as outras áreas de conhecimento 
trabalhadas na escola, na área de Arte podem-se 
problematizar situações em que os alunos tenham 
oportunidade de perceber a multiplicidade de 
pensamentos, ações, atitudes, valores e princípios 
relacionados, à ética; meio ambiente; orientação sexual; 
saúde; trabalho, consumo e cidadania; comunicação e 
tecnologia informacional; pluralidade cultural, além de 
outros temas locais definidos na organização escolar. 

II. Nos cursos de Música, Teatro, Dança, Artes Visuais ao 
mesmo tempo em que os professores e alunos se 
posicionam diante de questões sociais e culturais de arte 
podem também fazê-lo sobre as várias histórias das 
crenças, preferências, modos de interpretação, de 
valoração vividos pelas pessoas. Nesse processo vão 
aprender que existe uma linha de movimento ascendente 
contínuo na história das culturas humanas, da arte e da 
estética.

Assinale: 

(A) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 
(B) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 
(C) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 
(D) se nenhuma afirmativa estiver correta. 
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

33
Analise as afirmativas a seguir: 

I. Abordar ética no ensino e aprendizagem de Arte é evitar a 
contraposição entre ética e estética. 

II. O conhecimento estético dos alunos e professores 
desenvolve-se em um complexo processo de elaboração 
no qual estão presentes as experiências pessoais 
fundamentadas na vida cultural. 

III. É importante que professores e alunos de arte sintam, 
percebam, pensem na mobilidade do conhecimento 
estético presente na história da arte e nos processos 
pessoais e coletivos pois constituem uma confluência de 
fatos, de criações humanas em que aparecem complexos 
movimentos, ao mesmo tempo, de avanço, retrocesso, 
dependência, autonomia. 

Assinale: 

(A) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 
(B) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 
(C) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 
(D) se nenhuma afirmativa estiver correta. 
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

34
Apropriou-se artisticamente de latas de sopa Campbell numa 
das obras mais lembradas da . Trata-se de: 

(A) Andy Warhol. 
(B) Roy Lichtenstein. 
(C) Peter Blake. 
(D) Wayne Thiebaud. 
(E) Yayoi Kusama. 
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O pluriculturalismo no ensino de arte não tem como objetivos: 

(A) promover o entendimento de cruzamentos culturais pela 
identificação de similaridades, particularmente nos papéis 
e funções da arte, dentro e entre grupos culturais. 

(B) reconhecer e celebrar a diversidade étnica e cultural em 
arte e em nossa sociedade, enquanto também se 
potencializa o orgulho pela herança cultural em cada 
indivíduo, seja ela resultante de processos de erudição ou 
de vivências do âmbito popular, folclórico ou étnico. 

(C) possibilitar problematizações acerca do etnocentrismo, 
estereótipos culturais, preconceitos, discriminação e 
racismo nas ações que demarcam os eixos da 
aprendizagem. 

(D) desconstruir situações-problema como racismo, sexismo, 
excepcionalidade física ou mental, participação 
democrática, paridade de poder. 

(E) destacar a relevância da informação para a flexibilização do 
gosto e do juízo acerca de outras culturas. 

36
A educação visual deve considerar a complexidade de uma 
proposta educacional que: 

(A) articule a transmissão do conhecimento escolástico como 
forma do bom olhar estético. 

(B) assimile a idéia de “belo” como “bom”, numa confluência 
dinamizada entre a ética e a estética. 

(C) disponibilize instrumentos para a seleção dos materiais 
configuradores da alta arte, caminho essencial para a 
construção da educação estética. 

(D) leve em conta as possibilidades e os modos pelos quais os 
alunos transformam seus conhecimentos de arte, ou seja, 
o modo como aprendem, criam, desenvolvem-se e 
modificam suas concepções de arte. 

(E) desenvolva o espírito criativo, materializando a experiência 
estética de sua realidade cultural em formas aprendidas e 
manipuladas pelos conteúdos formais, viabilizando, dessa 
forma, a reflexão e a capacidade de escolha entre olhares 
estéticos diversos.   

37
Analise as afirmativas a seguir a respeito da arte rupestre. 

I. Era feita no calcário mole, em baixo-relevo, ou na rocha. 
II. Era executada primeiramente com os dedos e depois com 

pincéis rudimentares de penas ou de madeira, em preto, 
branco, vermelho, amarelo e castanho, mas principalmente 
o verde, extraído das seivas vegetais. 

III. As primeiras manifestações datam de aproximadamente 
30.000 anos antes de Cristo. 

Assinale: 

(A) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 
(B) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 
(C) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 
(D) se nenhuma afirmativa estiver correta. 
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

38
Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais, em relação às 
artes visuais, nos terceiro e quarto ciclos, espera-se que os 
alunos sejam capazes de: 
I. interagir com variedade de materiais naturais e fabricados, 

multimeios (computador, vídeo, holografia, cinema, 
fotografia), percebendo, analisando e produzindo trabalhos 
de arte; 

II. reconhecer, diferenciar e saber utilizar com propriedade 
diversas técnicas de arte, com procedimentos de 
pesquisa, experimentação e comunicação próprios; 
desenvolver uma relação de autoconfiança com a 
produção artística pessoal, relacionando a própria 
produção com a de outros, valorizando e respeitando a 
diversidade estética, artística e de gênero; 

III. identificar a diversidade e inter-relações de elementos da 
linguagem visual que se encontram em múltiplas 
realidades (vitrines, cenário, roupas, adereços, objetos 
domésticos, movimentos corporais, meios de 
comunicação), perceber e analisá-los criticamente; 

IV. compreender, analisar e observar as relações entre as 
artes visuais com outras modalidades artísticas e também 
com outras áreas de conhecimento humano (Educação 
Física, Matemática, Ciências, Filosofia etc.), estabelecendo 
as conexões entre elas e sabendo utilizar tais áreas nos 
trabalhos individuais e coletivos. 

Analise os itens acima e assinale: 
(A) se apenas os itens I, II e IV estiverem corretos.  
(B) se apenas os itens II, III e IV estiverem corretos. 
(C) se apenas os itens I, III e IV estiverem corretos. 
(D) se apenas os itens I, II e III estiverem corretos. 
(E) se todos os itens estiverem corretos. 

39

A pintura acima pertence a: 

(A) Van Gogh. 
(B) Cézanne. 
(C) Kandinski. 
(D) Renoir. 
(E) Monet. 
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A respeito da imagem acima, assinale a alternativa correta. 
(A) A pintura “Operários”, de Anita Malfatti, representa a 

miscigenação étnica em São Paulo da época da 
industrialização. 

(B) O quadro de Cândido Portinari aponta olhares estupefatos 
da população brasileira diante do cenário devastador da 
industrialização do começo do século XX. 

(C) A obra de Tarsila do Amaral recompõe a pesquisa 
antropofágica nesse quadro em homenagem a Oswald de 
Andrade, baluarte do movimento modernista. 

(D) A pintura de Anita Malfatti segue os rumos da sua 
exposição de 1917, que foi arduamente criticada pela 
imprensa, sendo somente valorizada após o 
reconhecimento modernista.   

(E) O quadro de Tarsila do Amaral compõe uma série realizada 
após a artista retornar ao Brasil que retrata o homem 
simples em busca do pão de cada dia. 

41
Analise as afirmativas a seguir: 

I. No romance e na pintura, o naturalismo mantém-se ao 
lado das tendências que estão de acordo com o gosto 
burguês. 

II. As fronteiras que separam o naturalismo do 
impressionismo são imprecisas; é impossível estabelecer 
qualquer distinção nítida, histórica ou de conceito, entre 
aquele e este. 

III. Nada é mais típico de uma pintura impressionista do que 
ter ela de ser vista de uma certa distância e de descrever 
as coisas com as omissões inevitáveis resultantes de 
serem vistas a distância. 

Assinale: 

(A) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 
(B) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 
(C) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 
(D) se nenhuma afirmativa estiver correta. 
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

42

A respeito do autor da obra acima, assinale a afirmativa 
incorreta.

(A) Em 1938, ele escreveu: “Gostaria de fazer algo além da 
pintura de cavalete, que na minha opinião é limitada, e 
encontrar uma forma de me aproximar mais, em termos de 
pintura, da enorme massa de seres humanos que sempre 
povoou meus pensamentos.” 

(B) Durante os anos 20, em Paris, associou-se a poetas e 
pintores da vanguarda surrealista que se reuniam em torno 
de André Breton. 

(C) Ilustrou alguns dos poemas de Tristan Tzara, companheiro 
dos surrealistas na revolta contra os valores convencionais 
da arte. 

(D) Uma de suas obras-primas é “Interior Holandês I”. 
(E) Declarado pacifista, recusou-se a compor cartazes para a 

campanha republicana durante a Guerra Civil Espanhola. 

43
A respeito do romantismo, assinale a afirmativa incorreta.

(A) Todo o século XIX dependeu, artisticamente, do 
romantismo, mas ele foi um produto do século XVIII e 
nunca perdeu a consciência do seu caráter transitório e 
historicamente problemático. 

(B) Sua correlação com a Idade Média não corresponde 
inteiramente ao sentido de antiguidade do classicismo, 
pois o classicismo toma os gregos e os romanos 
simplesmente como exemplo. 

(C) Uma das novidades que o movimento romântico trouxe foi 
o sentimento do renascer épocas históricas por meio de 
reminiscências e analogias.  

(D) A paixão intelectual, o fervor pela razão, a fecundidade 
artística do racionalismo esqueceram-se completamente 
de que só se pode compreender a própria arte clássica 
como a expressão de um sentimento romântico. 

(E) O romantismo veio a ser uma daquelas orientações que, 
como o naturalismo do Gótico ou o classicismo da 
Renascença, ficou sendo um fator duradouro na evolução 
da arte.  
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A respeito do pintor do quadro acima, assinale a afirmativa 
incorreta.

(A) Uma de suas frases mais conhecidas é: “Por que deveria 
eu tentar imitar a natureza? Poderia igualmente tentar 
traçar um círculo perfeito.” 

(B) Criou cenários e figurinos para balé.  
(C) Suas novas formas de expressão viriam a definir os rumos 

da arte moderna. 
(D) As figuras de animais se revelaram mais freqüentes que as 

figuras humanas em suas obras, como é o caso de 
“Guernica”. 

(E) As fases azul e rosa, naturalistas, se contrapõem a formas 
menos naturalistas, como nas obras cubistas. 

45
Não é representante da Era Barroca na pintura: 

(A) Goya. 
(B) Gentileschi. 
(C) Rembrandt. 
(D) Velázquez. 
(E) Caravaggio. 

46
Assinale a alternativa em que o artista indicado não seja 
contemporâneo aos demais. 

(A) Matisse 
(B) Munch 
(C) Kandinski 
(D) Delacroix 
(E) Klee 

47
A respeito do final do século XIX em relação às artes, analise 
as afirmativas a seguir: 

I. Superficialmente, o fim do século XIX foi um período de 
grande prosperidade e até complacência. Mas os artistas e 
escritores que se sentiam marginalizados estavam cada 
vez mais descontentes com as finalidades e o métodos da 
arte que agradava ao público. 

II. Ocorre um sentimento de inconformismo e 
descontentamento com as realizações da pintura do 
século XIX. 

III. Na Inglaterra, em particular, críticos e artistas elogiavam o 
declínio do artesanato e passavam a adorar as imitações 
produzidas por máquinas. 

Assinale: 

(A) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 
(B) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 
(C) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 
(D) se nenhuma afirmativa estiver correta. 
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

48
Assinale a afirmativa incorreta.

(A) Emprega-se o termo “pós-impressionismo” para indicar os 
diferentes estilos de pintura que se seguiram ao 
impressionismo desde a última exposição coletiva, 
realizada em 1886.  

(B) O pós-impressionismo significou um momento de forte 
efervescência criativa, abrindo caminho para as 
vanguardas do século XIX. 

(C) Georges Braque desenvolveu um novo tipo de pintura, 
apelidado de “sintetismo”. 

(D) Georges Seurat é identificado com o “pontilismo”. 
(E) Van Gogh se tornaria referência para os fauvistas e para os 

expressionistas. 

49
Analise as afirmativas a seguir a respeito da Renascença: 

I. Florença e Flandres foram o berço da pintura da 
Renascença.

II. Na pintura, buscou-se a representação do espaço 
tridimensional de acordo com as leis matemáticas, 
chamadas hoje de “perspectiva racional”.  

III. Os humanistas flamengos anteciparam-se aos italianos no 
tocante ao uso da perspectiva racional. 

Assinale: 

(A) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 
(B) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 
(C) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 
(D) se nenhuma afirmativa estiver correta. 
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

50
É um dos precursores da arte conceitual. Foi responsável por 
introduzir a noção de  como objeto de arte. Trata-
se de: 

(A) John Cage. (B) André Breton. 
(C) Marcel Duchamp. (D) Franz Kline. 
(E) Jackson Pollock. 
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