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A B C D 

Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

 

PROFESSOR DE ARTES 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término 
da prova. 
 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.picos2015@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno contém 60 (sessenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova 
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Português Informática 
Raciocínio Lógico e 

Matemático 

Conhecimentos 

Específicos 

10 05 05 40 
     

 

02- A prova terá duração de 4 (quatro horas). 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma 
responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a 
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.  

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, walkmans, réguas, esquadros, 
transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este processo seletivo. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

Exemplo: 

A D A B 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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AS QUESTÕES 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

Quando a França tentava transformar um bando de principados briguentos em uma Nação-1 

Estado, Condorcet liderou o país na busca de um sistema educacional que fizesse esse serviço. Para 2 

ele, educar era educar para a cidadania, para construir uma nação. Como nosso futuro não será 3 

grande coisa sem um grau maior de coesão e responsabilidade social, quem sabe fazemos o mesmo? 4 

Mas como enfiar princípios de moral na cabeça de alunos ausentes ou rebeldes? (...) Ao 5 

contrário do que se pensa, seu comportamento antissocial não resulta de ausência de preocupações 6 

com o certo e o errado, mas de conflitos entre comportamentos observados no mundo que os cerca. 7 

Nós, os adultos, confundimos a cabeça dos jovens com nosso comportamento hipócrita ou imoral. 8 

Os jovens não são amorais ou imorais, mas chocados com as contradições que presenciam. Então, 9 

trata-se de abrir espaço para cultivar a preocupação ética, não plantá-la. 10 

Nossas escolas, embora não estejam melhorando, o momento é bom para pedir-lhes mais 11 

ênfase na responsabilidade social. (...) Os alunos não aprendem civismo em aulas de civismo, mas 12 

em uma escola que pratica justiça, tolerância, equidade e generosidade. Os alunos aprendem pelo 13 

que a escola pratica muito mais que pelos sermões em aula. A escola tem de ensinar pelo exemplo. 14 

Se o professor trata o aluno rico de forma diferente da que trata o pobre, falece o aprendizado de 15 

equidade. Se o professor chega atrasado, a lição de pontualidade vai na direção oposta. 16 

Há as oportunidades dadas pelo trabalho comunitário e por visitas que engajam o aluno em 17 

problemas sociais e pessoais (...). Há também escolas que trazem pessoas comuns (...) para narrar 18 

problemas pessoais que tiveram e em que um julgamento moral foi importante. Por exemplo, 19 

alguém que teve problema com drogas ou uma tragédia na família. 20 

Como nos diz o historiador Francis Fukuyama em seu último livro, o vazio moral 21 

incomoda. As sociedades buscam reencontrar seu rumo e formas mais sadias de convivência. É 22 

alvissareiro registrar que em nossas terras começam a acontecer coisas fascinantes que ilustram uma 23 

nova busca de valores. 24 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 10 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

LUIZ CLÁUDIO CASTRO  
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01)  

"Mas como enfiar princípios de moral na cabeça de alunos 

ausentes ou rebeldes?" (L.5) 

 

Segundo o texto, essa atitude dos alunos revela 

 

A) um comportamento direcionado para a inércia. 

B) o descompromisso com a moral vigente. 

C) um processo contínuo de autoalienação. 

D) a presença de um julgamento moral, constante. 

 

02)  

"Então, trata-se de abrir espaço para cultivar a 

preocupação ética, não plantá-la." (L.9/10) 

 

O trecho em destaque 
 

A) afirma ser o jovem avesso a mudanças 

comportamentais. 

B) apresenta uma proposição contraditória, pois, para 

que se aperfeiçoe algo, há de se iniciá-lo primeiro. 

C) evidencia a existência latente de princípios éticos. 

D) visualiza a tendência hipócrita, futura, concluindo que 

qualquer esforço maior é desnecessário. 

 

03) De acordo com o texto, 
 

A) o comportamento ético resulta de um processo, até 

mesmo articulado, voltado para a leitura e a análise, 

por parte dos jovens, do mundo circunvizinho. 

B) a estrutura de uma nação desenvolvida deve estar 

diretamente ligada ao entrelaçamento harmônico 

entre currículos escolares voltados para o estudo da 

moral e aulas direcionadas à aprendizagem dos 

valores éticos. 

C) o enfraquecimento da Escola, evidenciado pelas 

constantes atitudes não democráticas, não propicia a 

transformação do jovem em um cidadão atrelado aos 

princípios éticos. 

D) a assimilação da ética não se solidifica diante do 

quadro de distanciamento e de rebeldia próprio do 

jovem. 

 

04) Por "o vazio moral" (L.21) entende-se 
 

A) vestígios de amoralidade. 

B) despreocupação com os limites entre o certo e o 

errado. 

C) presença de atitudes imorais. 

D) desconhecimento do bem e do mal.  

 

05) A ação verbal que está devidamente explicada é 
 

A) "tentava" (L.1) — passado que se processa antes de 

outro. 

B) "fazemos" (L.4) — presente com valor de futuro. 

C) "construir" (L.3) — futuro certo. 

D) "confundimos" (L.8) — passado concluído. 

06) No texto, funciona como agente da ação verbal o 

termo 

 

A) "princípios de moral" (L.5). 

B) "os adultos" (L.8). 

C) "as oportunidades" (L.17). 

D) "coisas fascinantes" (L.23).  

 

07) Com referência ao texto, é correto afirmar: 

 

A) "Mas" (L.5) tem valor adversativo. 

B) "antissocial" (L.6) e "amorais" (L.9) exercem a 

mesma função sintática. 

C) "certo" e "errado" (L.7) são qualificadores do nome. 

D) "comunitário" (L.17) restringe o significado de 

"trabalho" (L.17). 

 

08) A expressão "quem sabe" (L.4) mostra 

 

A) insegurança, por faltar ao futuro coesão e 

responsabilidade. 

B) dúvida, devido ao grau de afastamento e 

irresponsabilidade social da Nação. 

C) possibilidade de transformação, caso contrário os 

prognósticos não serão ideais. 

D) esperança de uma aproximação sociocultural com a 

França. 

 

09) A alternativa em que o trecho em negrito estabelece 

uma relação de dependência sintática com a ideia 

principal é 

 

A) Como nos diz o historiador Francis Fukuyama em 

seu último livro, o vazio moral incomoda." (L.21/22) 

B) "Quando a França tentava transformar um bando de 

principados briguentos em uma Nação-Estado, 

Condorcet liderou o país na busca de um sistema 

educacional que fizesse esse serviço." (L. 1/2). 

C) "O momento é bom para pedir-lhe mais ênfase na 

responsabilidade social." (L. 11/12). 

D) "Se o professor chega atrasado, a lição de 

pontualidade vai na direção oposta." (L.16). 

 

10) Na palavra ―responsabilidade‖ (L.12), tem-se como 

base inicial de sua formação: 

 

A) um substantivo 

B) um verbo 

C) um adjetivo 

D) um pronome 
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ÁREA LIVRE 

 

 

 

11) Assinale a alternativa correta da função VALOR do 

Microsoft Excel 2010: 

 

A) Utilizado para criação de fórmulas com números. 

B) Converte um argumento de texto em um número. 

C) Converte números irracionais em números inteiros. 

D) Utilizado para converter frações periódicas em 

números inteiros. 

 

12) No Microsoft PowerPoint 2010 no grupo Modos de 

Exibição Mestres o usuário tem disponível quantos 

modos? 

 

A) Um modo de exibição mestre. 

B) Dois modos de exibição mestres. 

C) Três modos de exibição mestres. 

D) Quatro modos de exibição mestres. 

 

13) O Word 2010 disponibiliza diversos modelos de 

cabeçalho para inserir nos documentos, exceto: 

 

A) Austero 

B) Austin 

C) Avalon 

D) Baias 

 

14)  Analise as informações abaixo a respeito da quebra 

de página no Microsoft Excel 2010: 

 

I - A linha tracejada especifica uma quebra de página 

manual; 

II - A linha sólida especifica uma quebra de página 

automática. 

 

Qual alternativa apresenta informação verdadeira? 

 

A) Apenas I está correta 

B) Apenas II está correta 

C) I e II estão corretas 

D) I e II estão incorretas 

 

15) Sobre o Microsoft Power Point 2010 julgue os itens 

abaixo: 

 

I- O atalho Ctrl + M tem a função de criar novo slide 

após a miniatura selecionada no momento. 

II- O atalho F2 termina a edição de texto em um espaço 

reservado. 

 

A) Apenas o item I é falso. 

B) Apenas o item II é falso. 

C) Apenas os itens I e II são falsos. 

D) Apenas os itens I e II são verdadeiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  INFORMÁTICA                                                                               QUESTÕES DE 11 A 15 
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16) A soma dos algarismos do sexto termo da sequência 

(1, 11, 21, 1211, 111221,...) é: 

 

A) 10 

B) 11 

C) 12 

D) 9 

 

17) Josué, Samuel e Lucas são irmãos. Um deles é 

pastor, outro é professor, e o outro é cantor. Sabe-se 

que: 1) ou Josué é pastor, ou Lucas é pastor; 2) ou 

Josué é professor, ou Samuel é cantor; 3) ou Lucas é 

cantor, ou Samuel é cantor; 4) ou Samuel é 

professor, ou Lucas é professor. Portanto, as 

profissões de Josué, Samuel e Lucas são, 

respectivamente, 

 

A) Professor, pastor e cantor. 

B) Pastor, professor e cantor. 

C) Professor, cantor e pastor. 

D) Pastor, cantor e professor. 

 

18) Qual barco simbolizado abaixo pertence à sequência 

lógica no lugar da interrogação? 
 

 

 
 

 

 

 

 

A)  
 

 

B)  
 

 

C)  
 

 

D)  
 
 

19) Considere verdadeiras as proposições abaixo: 

 

I. Bruno mora na Bahia; 

II. Luíza não mora em São Paulo. 

 

Entre as alternativas abaixo, a única que é 

verdadeira é: 

 

A) Bruno mora na Bahia se, e somente se, Luíza não 

mora em São Paulo. 

B) Bruno não mora na Bahia ou Luíza mora em São 

Paulo. 

C) Se Luíza não mora em São Paulo, então Bruno não 

mora na Bahia. 

D) Ou Bruno Mora na Bahia, ou Luíza não mora em São 

Paulo. 

 

20)  Cinco casas foram pintadas com as cores Azul, 

Branca, Marrom, Roxa e Verde. A casa Verde está 

imediatamente à esquerda da casa Roxa. A casa 

Marrom está à direita da casa Roxa. A casa Amarela 

está imediatamente à esquerda da casa Marrom. A 

casa Verde está à esquerda da casa Branca. A casa 

Branca está à esquerda da casa Marrom. A ordem 

das casas, sendo a primeira a casa mais à esquerda 

e a última a casa mais à direita, é: 

 

A) Verde, Branca, Amarela, Roxa e Marrom. 

B) Branca, Amarela, Verde, Marrom e Roxa. 

C) Verde, Roxa, Branca, Amarela e Marrom. 

D) Amarela, Verde, Roxa, Marrom e Branca 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

   RACIOCÍNIO LÓGICO E  MATEMÁTICO                              QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Acerca da técnica artística de vitrais podemos afirmar 

que: 
 

I. Só foi possível incluí-la nas igrejas e catedrais em 

grande quantidade pelo avanço técnico obtido no 

período gótico com suas colunas delgadas e 

sustentação por arcobotantes.  

II. É uma técnica que foi introduzida a partir do X nas 

construções clericais, seus desenhos correspondiam, 

desde o começo de seu uso, às imagens e trechos 

de histórias da bíblia e de santos.  

III. No início, sob influência do seu uso no oriente, eram 

feitas composições com figuras geométricas, para só 

depois evoluir a composições elaboradas 

representando desenhos de ordem religiosa. 

 

Assinale a alternativa que contenha os tópicos corretos: 
 

A) Somente a I está correta. 

B) Somente a II está correta. 

C) I e III estão corretas. 

D) I e II estão corretas. 

 

22) Referente a técnicas de gravuras assinale com 

verdadeiro (V) ou falso (F) essas assertivas:  

 

(_) A gravura é um método utilizado amplamente na 

cultura ocidental e oriental.  

(_) Gravuras podem ser feitas em e a partir de madeiras, 

metais, gesso, pedra, argila, papel e linóleo. 

(_) talho-doce é uma forma de gerar uma matriz a partir de 

uma superfície metálica.  

(_) Gravuras correspondem somente à técnica de 

impressão de uma matriz sob algum material 

específico. 
 

Assinale: 
 

A)  V, F, V, F. 

B)  V, V, F, V. 

C)  V, F, F, V. 

D) V, V, V, V. 

 

23) Alguns dos estilos artísticos importados e 

propagados para a América através dos espanhóis 

em suas colônias são: 
 

A) Bizantino, Românico, Mudéjar, Barroco e 

Neoclássico.  

B) Plateresco, Bizantino, Mudéjar, Herreriano e 

Neoclássico. 

C) Românico, Gótico, Herreriano, Barroco e 

Neoclássico.  

D) Gótico, Mudéjar, Plateresco, Herreriano e 

Neoclássico.  

24) Anamorfose (do grego, transformação) é um 

fenômeno produzido pelo uso de lentes muito 

utilizado a partir da Renascença, onde o resultado 

obtido nessas lentes era reproduzido em telas de 

quadros. A partir do século XVII artistas passam a 

fazer uso de espelhos em suas obras; hoje é uma 

técnica pictórica muito difundida em obras feitas nas 

ruas. Assinale a alternativa que corresponda a essa 

técnica corretamente: 

 

A)  A anamorfose é um fenômeno de distorção ótica 

obtida através de lentes, espelhos ou reflexos em 

objetos cilíndricos, esféricos ou tóricos; esses 

reflexos resultam em imagens de proporção 

distorcida nas suas dimensões horizontais e verticais.  

B) É feito a partir do uso de lentes de graus e 

colorações diferentes para obter aspectos e 

apresentações diferentes. Seu uso era feito para 

produzir efeitos de como certos objetos ficariam 

através de superfícies transparentes ou translúcidas. 

C) Técnica feita para transformar, ampliar, diminuir e 

refletir luz e sombra em representações visuais 

planas, possibilitando ao artista obter graduações de 

luz e sombra mais facilmente. 

D)  Os efeitos produzidos através desse efeito ótico 

contribuem no aumento de detalhes e profundidade 

em quadros e desenhos, suas lentes servem para 

ampliar e detalhar obras visuais planas de vários 

tipos. 

 

25) Demorou muito tempo na história artística da 
humanidade para o homem desenvolver técnicas que 
pudessem reproduzir paisagens com exatidão e 
precisão. Historicamente, as primeiras tentativas em 
reproduzir paisagens foram em pinturas decorativas 
no período da arte: 

 
A) Rococó. 
B) Do Paleolítico Superior. 
C) Romana. 
D) Neoclássica.  
 

26) As primeiras formas de representações artísticas do 
período Paleocristão eram: 

 
A) Originalmente funerárias, pinturas em catacumbas e 

esculturas decorativas em sarcófagos. 
B) Em primeiro lugar, de um caráter festivo e eram 

usadas em muitos festivais, misturando a cultura 
cristã e pagã harmoniosamente. 

C) Em capelas pequenas e reclusas, pois o cristianismo 
nesse período só tinha forças em regiões rurais e de 
parte da população mais pobre. 

D) Opulentas construções ricamente adornadas com o 
intuito de convidar e trazer fiéis para dentro desses 
novos templos. 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA                        QUESTÕES DE 21 A 60 
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27) Trata-se de um trabalho que consiste em incrustar, 

embutir ou aplicar peças recortadas de madeira, 

marfim, metal ou de outros materiais sobre obra de 

marcenaria com o objetivo de formar desenhos 

diversos. Tem sua origem no oriente, mas chega na 

Europa no século XIV, mas só foi ter trabalhos 

reproduzidos por mestres Europeus a partir do século 

XV.  

 

A) Colagem. 

B) Marchetaria. 

C) Craquelê. 

D) Bricolagem. 

 

28) Acerca do Neoclassicismo temos as seguintes 

afirmações: 

 

I. Apoiava-se nas ideais orientadas pelo Iluminismo, 

como ter por base o racionalismo para o exercício 

artístico e reflexivo. 

II. Tem uma reflexão similar ao Barroco e Rococó ao 

dar continuidade aos excessos contidos na formula 

dos dois movimentos. 

III. Pelos avanços dos estudos arqueológicos da época, 

há uma forte influência aos princípios de moderação 

e equilíbrio – virtudes apreciadas na Grécia e Roma 

antigas. 

 

Assinale a alternativa que contenha a(s) declaração(ões) 

incorreta(s):  

 

A)  Somente a I está incorreta. 

B)  Somente a II está incorreta. 

C)  I e II estão incorretas. 

D)  Somente a III está incorreta. 

 

29) Conjunto de propriedades que derivam do emprego 

de determinados preceitos técnicos e estéticos, 

próprios às obras de uma época, período, escola, 

movimento ou artista. Estamos falando de: 

 

A) Acervo. 

B) Portifólio. 

C) Estilo. 

D) Ideologia.  

 

30) Sua primeira forma organizada desenvolveu-se na 

França a partir do século XVII. As primeiras 

aconteceram no Palais-Royal, depois na Grande 

Galeria do Louvre e enfim no Salão Carré. Outras 

surgiram após isso e a iniciativa privada cumpriu um 

papel importante nisso. Trata-se de: 

 

A)  Exposições de Arte. 

B)  Escolas de Arte. 

C)  Manifestos artísticos.  

D)  Palestras culturais. 

31) Como oposição ao realismo, naturalismo e 

positivismo da época, surge o simbolismo como 

movimento artístico predominantemente literário da 

poesia, mas também com representantes na música, 

no teatro e nas artes plásticas. Assinale a alternativa 

que trace corretamente algumas de suas 

características: 
 

A)  Rompia com ideais românticos da época, o 

Simbolismo passa a ser considerado uma escola 

literária autônoma.  

B)  Distintamente individualista e místico, passou a ser 

chamado por seus críticos de ―decadentismo‖, 

referindo-se aos valores estéticos então vigentes.  

C)  Refletia sobre os símbolos representados na 

realidade da época como resultado de toda uma 

historicidade; via o momento presente como 

substrato simbólico do passado. 

D)  Seus pintores tinha um eurocentrismo exacerbado, 

negando todas e quaisquer outras representações 

artísticas que não fossem de origem de seu país ou 

região.  

 

32) A Capela Sistina, na Igreja de São Pedro, no 

Vaticano, em Roma, foi fundada pelo papa Sisto IV. 

Possui decoração com afrescos de diversos artistas 

da época. Desses artistas do período listados abaixo, 

qual o único que não executou nenhuma obra na 

Capela: 
 

 

A)  Botticelli.  

B)  Michelangelo.  

C)  Rosselli. 

D)  Da Vinci. 

 

33) Marcel Duchamp, pintor, escultor e poeta francês, 

está entre os artistas modernos que mais causaram 

polêmicas. É o predecessor da arte conceitual e 

introduziu a ideia de ―ready-made‖ como objeto de 

arte. Quanto ao ―ready-made‖ podemos dizer que: 
 

 

A)  Trata-se de releituras de obras de arte clássicas com 
uma roupagem tecnicista, transformando-a em um 
objeto de utilidade prática.  

B)  É a manifestação radical que procura romper com a 
ideia de que arte é algo que precisa ser feito e não 
pensando, assim ele escolhe produtos 
preferencialmente industrializados e os alça ao grupo 
de obras de arte.  

C)  Trabalha em cima da ideia de que a arte está no 
olhar do artista e não na obra em si, desse modo o 
objetivo do artista é convencer categoricamente os 
outros que seu olhar pode transformar o ordinário em 
sublime.  

D)  Contextualiza ao seu modo toda arte anterior, onde, 
ao propor uma nova visão sobre uma obra 
específica, ela passa a ser de autoria de quem 
propôs essa nova releitura, sendo claramente uma 
postura influenciada pelo anarquismo. 
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34) É um movimento estético-político vanguardista 

iniciado na Rússia de 1919. Procurava apontar a 

arte, não como um elemento especial da criação 

humana, mas estando entre todas as criações 

humanas cotidianas e comuns. Assim, inspirado nos 

ideais socialistas e no novo Estado Operário, toda 

forma de criação artística deveria estar aberto a 

quaisquer técnicas e materiais modernos, tendo 

como escopo que a arte deve servir a objetivos 

sociais e culturais com o desígnio de conquistar tudo 

que a ideologia socialista prega.  

 

A descrição acima se refere ao: 

 

A) Construtivismo. 

B) Brutalismo. 

C) Dadaísmo. 

D) Futurismo. 

 

35) Sobre a arte grega: 

 

 ―Nos primeiros séculos do seu domínio sobre a Grécia, a 

arte dessas tribos era bastante rude, desgraciosa e 

primitiva. Nada existe nessas obras que lembre, mesmo 

de longe, o alegre movimento do estilo cretense; pareciam 

mais superar até os egípcios em rigidez. Sua cerâmica era 

decorada com padrões geométricos simples, e, quando 

queriam representar uma cena, esta fazia parte do 

desenho austero e rigoroso.‖ (GOMBRICH, E.H. A História 

da Arte. p.75) 

 

Referente aos avanços da arte grega pode-se concluir 

que: 

 

A) Não houve hegemonia em sua forma e estilo da 

origem até seu declínio, mas passou sim por uma 

constante evolução, sendo a fé na religião paleocristã 

o único aspecto que permanece constante na arte 

grega; 

B) Ocorreram fortes avanços em todas as áreas da arte 

se considerarmos que passou aos longo dos séculos 

de sua existência de uma arte primitiva e rígida para 

uma arte fluida e suave, chegando ao ponto do valor 

central passar a ser o belo e o equilíbrio; 

C) No início sofreu grandes influências de estilos de arte 

como o egípcio, onde a imobilidade e 

bidimensionalidade eram constante. O zoomorfismo 

foi herdado sendo encontrado com muita frequência 

em estátuas de centauros e minotauros; 

D) O artista grego era um artífice aos olhos de toda 

sociedade grega na época, ele tinha como função 

simplesmente reproduzir tecnicamente ideais 

platônicos de simetria, harmonia e forma, deixando 

de lado todo seu estilo e olhar individual.  

 

36) Na Idade da Pedra Lascada, nome comumente dado 
ao Paleolítico Superior, é um dos períodos mais 
fascinantes da história humana. Não há nenhum 
documento escrito registrado, por justamente ser 
predecessor à escrita. Toda e qualquer informação 
até hoje recolhida foi através do trabalho de 
antropólogos e historiadores que fizeram uma 
reconstituição a partir de objetos e pinturas achadas 
pelo mundo todo espalhadas em cavernas e sítios 
arqueológicos. As primeiras expressões artísticas 
foram muito simples: mãos em negativo, por 
exemplo, eram impressas nas paredes das cavernas. 
Somente muito tempo depois de dominada a técnica 
das mãos em negativo é que apareceram desenhos 
e pinturas figuras vivas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Podemos afirmar que: 
 
A) Nesse período, uma das explicações mais aceitas é 

de que os artistas pré-históricos desenhavam e 

pintavam figuras oníricas, provindas de sonhos e 

desejos, e por serem desenhos pouquíssimos 

elaborados é possível compará-los com desenhos 

infantis; 

B) Os artistas pré-históricos procuravam retratar 

histórias passadas verbalmente e, pelo fato de que a 

escrita ainda não estava desenvolvida, utilizavam de 

símbolos e desenhos naturalistas para 

representarem as mesmas;  

C) Uma das teorias mais utilizadas nos estudos é que 

as pinturas eram executadas por caçadores, e tinham 

um caráter mágico, pois representavam o suposto 

poder em transmitir da pintura para a caça aspectos 

como ferimentos e fartura, desse modo, os desenhos 

não eram representações de animais, mas os 

próprios animais;  

D) Predominava um aspecto de uma civilização 

sedentária e onde as representações mais 

predominantes eram as de plantio, colheita e vida 

coletiva.  
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37) O período Neolítico é também conhecido como 

Revolução neolítica por apresentar diversos aspectos 

que transformaram profundamente a história 

humana. Assinale a alternativa incorreta: 

 

A) Nesse período o homem tornou-se sedentário a partir 

do conhecimento do cultivo da terra e da 

domesticação de certos animais; 

B) Foi o primeiro momento em que o homem 

desenvolveu a técnica de tecer panos, produzir fogo 

através do atritos e trabalhar com metais; 

C) Primeiras formas de escritas através da pictografia: 

representação de seres e ideias simplificadas em 

traços monocromáticos, rápidos e simples;  

D) Inicio de uma formação política organizada com 

hierarquias não mais  tribais.  

 

38) ―Os gregos romperam os rígidos tabus do primitivo 
estilo oriental e empreenderam uma viagem de 
descoberta a fim de acrescentarem às imagens 
tradicionais do mundo uma quantidade cada vez 
maior de características obtidas através da 
observação. Mas suas obras nunca se parecem com 
espelhos onde se refletem todos os recantos, ainda 
os mais insólitos, da natureza.‖ (GOMBRICH, E.H. A 
História da Arte. p.115) 

 

Com essa afirmação conclui-se que: 

 

A) As obras gregas passaram a ter uma orientação de 
cunho intelectual do autor; 

B) Os gregos criaram uma escola original centrada 
especificamente em seu panteão de deuses;  

C) Os gregos romperam com as formas primitivas e 
rígidas idealizadas anteriormente e desenvolveram 
uma arte que busca reproduzir fielmente o mundo e 
as suas formas; 

D) O rompimento com o estilo primitivo anterior foi um 
aspecto puramente técnico e sem grandes 
originalidades.  

 

39) A Arte Paleocristã corresponde ao período entre os 

séculos II e V d.C. seus registros são escassos por 

diversos motivos, entre eles: 

 

I. Os cristãos nesse período eram um grupo minoritário 

e perseguido. 

II. Por pertencerem às classes mais baixas tinham 

poucos recursos para produzi-las.  

III. Para existirem, muitas vezes precisaram colocar 

representações artísticas simbólicas cristãs juntas da 

arte pagã da época. 

 

Assinale a alternativa que corresponda aos tópicos 

corretos: 
 

A) Somente I é verdadeira; 

B) I e II são verdadeiras; 

C) I, II e III são verdadeiras; 

D) II e III são verdadeiras. 

40) ―Hoje não é fácil imaginar o que uma igreja 

significava para as pessoas daquele período. 

Somente em algumas velhas aldeais do interior 

podemos ter ainda um vislumbre da sua importância. 

A igreja era, geralmente, o único edifício de pedra em 

toda a redondeza; constituía a única construção de 

considerável envergadura muitas léguas em redor, e 

seu campanário era um ponto de referência para 

todos os que vinham de longe. Aos domingos e 

durante o culto, todos os habitantes da cidade ali 

podiam encontrar-se, e o contraste entre o edifício 

grandioso e as casas primitivas e humildes em que 

essas pessoas passavam a vida devia ser 

esmagador. Não admira que toda a comunidade 

estivesse interessada na construção dessas igrejas e 

se orgulhasse de sua decoração. Mesmo do ponto de 

vista econômico, a construção de um mosteiro, que 

levava anos, devia transformar uma cidade inteira. A 

extração de pedra e seu transporte, a ereção de 

andaimes adequados, o emprego de artífices 

itinerantes, que traziam histórias de terras 

longínquas, tudo isso constituía um acontecimento 

importante nesses dias remotos.‖ (GOMBRICH, E.H. 

A História da Arte. 2012) 

 

Referente a esse período citado pelo autor sabemos 

se tratar da Idade Média e da ascensão da arte cristã 

em todo o território europeu. Referente a uma das 

expressões artísticas mais fortes dessa época, temos 

uma arquitetura monumental com aspectos que 

lembram fortalezas, paredes cegas e extremamente 

grossas, dando a impressão de claustro onde, em 

raríssimas exceções, conseguiam abrir minúsculas 

janelas através dessas paredes por justamente 

servirem de alicerces para os pesados tetos.  

 

Assinale a alternativa correta que corresponda a este 

período: 

 

A) Arte Bizantina; 

B) Arte Gótica; 

C) Arte Românica; 

D) Arte Paleocristã. 
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41) No que consiste na técnica artística de velatura: 

 

A) Pintura feita com aplicação de uma variedade de 

tintas diferentes num mesmo tempo sobre tecidos e 

papel; 

B) Técnica pictórica aplicada principalmente com tinta a 

óleo na qual o artista sobrepõe camadas de tintas 

diferentes, onde espera-se a secagem de cada 

camada para que se aplique a próxima; 

C) Técnica exclusiva da aquarela sobre papel que 

aproveita-se da gramatura da folha para obter 

nuances diferentes em sobreposição de cores; 

D) Técnica de pintura que trabalha na aplicação de 

camadas e cores diferentes sobre a tela, onde mal 

aplicada uma camada a seguinte já vem em seguida 

misturando tons, dando assim fluidez e naturalidade 

a pintura.  

42) Oito anos após a vinda da família real ao Brasil no 

século XIX, veio a Missão Artística Francesa. 

Chefiada por Joachin Lebreton, foi organizada a 

Escola Real das Ciências, Artes e Ofícios – seu 

nome passou por algumas alternações ao longo de 

uma década chegando, em 1826, no nome Imperial 

Academia e Escola de Belas-Artes. 

 

Dois dos pintores mais importantes que vieram ao 

Brasil com a Missão Francesa foram: 

 

A) Nicolas-Antoine Taunay e Zéphyrin Ferrez; 

B) Marc Ferrez e Jean Baptiste Debret; 

C) Jean Baptiste Debret e Nicolas-Antoine Taunay; 

D) Marc Ferrez e Zéphyrin Ferrez. 

 

43) Um dos pintores brasileiros mais importantes do 

século XIX, nascido em Itu, em 1869 ingressa na 

Academia de Belas-Artes, no Rio de Janeiro, sendo 

aluno de Vítor Meireles. Concluído o curso, ganha 

uma bolsa de estudo na Europa do imperador. 

Quando retorna ao Brasil faz uma exposição no Rio 

de Janeiro e volta para sua cidade natal, onde 

produzirá as suas obras mais famosas. Trabalha com 

inspirações e temáticas das mais diversas como o 

regionalismo, quadros históricos, religiosos, além de 

retratos e paisagens. Entre suas obras mais famosas 

estão Leitura (1892), Caipira picando Fumo (1893) e 

O Violeiro (1899). 

 

Assinale a alternativa que corresponda ao pintor em 

questão. 

 

A) Pedro Américo; 

B) Almeida Júnior; 

C) Antônio Parreiras; 

D) Belmiro de Almeida. 

44) Entre a década de 10 e 20, o intelectual italiano 

Ricciotto Canuto, propôs no seu Manifesto das Sete 

Artes e Estética da Sétima Arte que o cinema fosse 

considerado como a sétima arte. No manifesto 

estavam inclusas, além do cinema: 

 

A) Artes Arquitetônicas, Artes Visuais, Artes 

Volumétricas, Artes Corporais, Artes Musicais e Artes 

Literárias; 

B) Pintura, Música, Escultura, Dança, Literatura e 

Arquitetura; 

C) Pintura, Teatro, Escultura, Música, Dança e Poesia; 

D) Arquitetura, Pintura, Escultura, Música, Dança e 

Poesia. 

45) ―Muitos dos surrealistas estavam profundamente 

impressionados com os escritos de Sigmund Freud, 

segundo o qual, quando nossos pensamentos em 

estado vígil ficam entorpecidos, a criança e o 

selvagem que existem em nós passam a dominar. 

Pois essa ideia fez os surrealistas proclamarem que 

a arte nunca pode ser produzida pela razão 

inteiramente desperta. Podiam admitir que a razão 

pode dar-nos a ciência, mas afirmavam que só a não 

razão pode dar-nos a arte.‖ (GOMBRICH, E.H. A 

História da Arte. 2012) 

 

No que se refere aos surrealistas e seu estilo de arte: 

 

A) Podemos dizer que era uma forma de pensamento 

totalmente nova, pois na arte até então só havia 

ocorrido formas de pensamento estritamente 

racionalistas; 

B) Não era uma teoria totalmente nova, pois os antigos 

referiam-se à poesia, por exemplo, como ―divina 

loucura‖. E, historicamente, já haviam casos de 

artistas que recorriam a drogas e alucinógenos, como 

alguns românticos;  

C) Tem um caráter de pura ―rebeldia‖ intelectual, mas 

com uma execução fraca e pouco presente em se 

tratando de obras de arte produzidas de fato;  

D) É contraditório e vulgar, porém tornou-se aceito 

quando uniu-se aos conceitos psicanalíticos e quis 

buscar uma forma de expressão como ―ciência do 

absurdo‖.  

 

46) O termo que não corresponde a um elemento ou 

técnica usual na produção e definição de desenhos 

é: 
 

A) Hachura; 

B) Grifado; 

C) Linha pura; 

D) Sombreado. 
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47) Todo artista usa certos elementos na realização de 

suas obras, assim como a linha, a forma e a cor. 

Muitas vezes, não damos a devida importância a 

esses recursos, até percebermos o quanto são 

indispensáveis para que a obra produzida tenha um 

significado estético. Conforme o texto, qual é o 

elemento considerado o primeiro elemento da 

produção artística: 

 

A) Linha 

B) Forma 

C) Ponto  

D) Cor 

 

48) Na arte, a linha inclinada pode sugerir: 

 

A) Equilíbrio 

B) Movimento  

C) Repouso 

D) Suavidade 

 

49) É o ponto localizado na linha do horizonte, para onde 

todas as linhas paralelas convergem, quando vistas 

em perspectiva: 

 

A) Linha do Horizonte 

B) Linhas de fuga 

C) Ponto de vista 

D) Ponto de fuga 

 

50) Um dos movimentos que trabalhava bem a 

perspectiva era: 

 

A) Barrroco 

B) Renascimento 

C) Expressionismo 

D) Modernismo 

 

51) É considerada uma das principais pioneiras da 

Dança Moderna:  

 

A) Lygia Clark 

B) Isadora Ducan 

C) Mary Wigman 

D) Marta Graham 

 

52) O balé tem sua origem na: 

 

A) Itália 

B) Alemanha 

C) Bélgica 

D) França 

 

 

53) O teatro teve suas origens na: 

 

A) Idade Média 

B) Grécia antiga 

C) Pré-história 

D) Mesopotâmia 

 

54) Foi a principal liderança do Teatro de Arena de São 

Paulo, na década de 1960 e um dos grandes nomes 

do Teatro no Brasil: 

 

A) Augusto Boal 

B) Artur Azevedo 

C) Paulo Freire 

D) Chico Buarque 

 

55) Em relação à arquitetura Barroca, é incorreto 

afirmar: 

 

A) As imagens de santos pintadas ou esculpidas eram 

intermediários para a comunicação dos homens com 

as esferas espirituais. 

B) É de assinalar o desenvolvimento de um gênero de 

composição grupal chamado de "sacro monte", 

concebido pela Igreja e rapidamente difundido por 

outros países. 

C) A expressão típica são as Igrejas, construídas em 

grande quantidade durante o movimento de Contra 

Reforma. 

D) Os efeitos da arquitetura são de uma efetiva e 

consciente ruptura com a produção artística da Idade 

Média. 

 

56) Entre as principais características do estilo barroco, 

uma se destaca bastante: 
 

A) Contraste de luz e sombra 

B) Valorização da estética 

C) Idealização da figura humana 

D) Natureza como referência 

 

57) O marco inicial do movimento modernista brasileiro 

foi a realização da Semana de Arte Moderna de 

1922, onde diversos artistas plásticos e escritores 

apresentaram ao público uma nova forma de 

expressão. Este evento ocorreu no Teatro Municipal 

de São Paulo. Os artistas brasileiros que 

participaram diretamente dessa Semana foram, 

EXCETO: 
 

A) Di Cavalcanti 

B) Anita Malfatti 

C) Andy Warhol 

D) Victor Brecheret 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Idade_M%C3%A9dia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Idade_M%C3%A9dia
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58) Durante a Semana da Arte Moderna, foi considerado 

uma figura maior do nacionalismo musical brasileiro: 

 

A) Heitor Villa Lobos 

B) Carlos Gomes 

C) Francisco da Silva  

D) Tom Jobim 

 

59) Analisando o texto, ―Em um quadro de sensíveis 

transformações que não mais correspondiam ao 

conjunto de valores apregoados pelo pensamento 

medieval, o ___________ apresentou um novo 

conjunto de temas e interesses aos meios científicos 

e culturais de sua época.‖ Qual o movimento que 

completa o pensamento: 

 

A) Realismo 

B) Renascimento 

C) Barroco 

D) Romantismo 

 

60) Esse período foi caracterizado, sobretudo por 

pequenos entalhes em pedra e osso ou arte rupestre, 

esta última forma presente na região cantábrica e no 

sudoeste de França, como nas cavernas de 

Altamiraou, Lascaux. As pinturas tinham um carácter 

fundamentalmente religioso e mágico ou 

representações naturalistas de animais. Trata-se do 

período: 

 

A) Idade da Pedra 

B) Paleolítico 

C) Neolítico 

D) Idade dos Metais 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Nacionalismo_brasileiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Heitor_Villa_Lobos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arte_rupestre
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%A1bria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Caverna_de_Altamira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Caverna_de_Altamira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lascaux

