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Exemplo: 

 

TURNO: MANHÃ 

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

 

 

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

a) Este Caderno, com 40 (quarenta) 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 Atualidades Conhec. Pedagógicos Conhec. Específicos 

10 05 05 20 
     

 

02- A prova terá duração de 3 (três 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: ____________________________________________________________________________________________________ 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.anapurus2016@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS-MA 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL ANAPURUS-MA 

PROFESSOR DE ARTES 

Exemplo: 

A D A B 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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TEXTO 1 

 

A construção de um Estado Democrático de Direito somente torna-se possível mediante o 1 

respeito à igualdade essencial dos seres humanos, haja vista que o princípio da igualdade constitui um 2 

valor fundamental e balizar inerente à Democracia. 3 

Neste sentido, a liberdade religiosa, dentro da ótica do princípio da igualdade, é de 4 

fundamental importância. Todavia, tal ideal somente poderá prosperar em um contexto em que se 5 

busca o respeito à diversidade, como mecanismo de igualdade de direitos entre todos os membros da 6 

sociedade. Apenas em uma sociedade em que o indivíduo tenha a liberdade de escolher livremente sua 7 

forma de expressão espiritual, sem com isso sofrer qualquer tipo de cerceamento de seus direitos ou 8 

tratamento discriminatório, é que se pode dizer que há liberdade e igualdade de tratamento, haja vista 9 

que a manifestação de credo é um dos muitos aspectos inerentes à própria condição humana. 10 

“Enfim, ninguém pode ser privado de seus direitos civis, sociais e políticas, em razão de uma 11 

discriminação religiosa. Não se pode conceber a existência de liberdade religiosa, quando, por motivos 12 

religiosos, se negam os direitos fundamentais inerentes à cidadania. O exercício pleno da cidadania 13 

não pode subsistir com violações aos direitos humanos fundamentais”. 14 

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.                                                                 

             (adaptado de JusBrasil, 21/05/2016) 

 
01)  De acordo com as ideias do Texto 01, analise as 

afirmativas abaixo e assinale a alternativa 

CORRETA: 

 

I. Por a liberdade religiosa estar contida dentro do 

princípio da igualdade, aquela exerce papel fundamental 

na construção de um Estado Democrático de Direito. 

II. Um Estado que discrimina o cidadão por sua religião 

não adota o sistema Democrático de Direito; nele não 

há, portanto, a defesa dos direitos humanos 

fundamentais. 

III. A cidadania dar-se-á juntamente com a existência da 

liberdade religiosa; assim, é papel principal de um 

Estado Democrático defender a disseminação de direitos 

sociais, civis e políticos. 

 

A) Apenas I está correta. 

B) Apenas II está correta. 

C) Apenas II e III estão corretas. 

D) I, II e III estão corretas. 

 

02) Há uma conjunção sublinhada que possui o mesmo 
valor semântico que o termo “haja vista” (linha 9) 
do Texto em: 

 
A) Por mais que você insista, seu time irá perder o 

jogo! 
B) Tenho aprendido muito e continuo não sabendo. 
C) As aulas foram suspensas, por conseguinte, o 

estudo precisa ser reorganizado. 
D) Vejo que ainda está relutante, porquanto você o 

expresse através do semblante. 
 
03) Assinale a alternativa que apresenta uma 

substituição possível do termo destacado do Texto 

01, que mantém a correção gramatical e o seu 

sentido original: 

 
A) “se busca” (linha 5/6) por “buscam”. 

B) “há” (linha 9) por “existe”. 

C) “haja vista que” (linha 9) por “de modo que”. 

D) “se pode conceber” (linha 12) por “pode ser 

concebida”. 
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04) Levando-se em consideração os conceitos de frase, 
oração e período, assinale o período retirado do 
Texto 01 composto por exatamente 2 (duas) 
orações: 

 
A) “Neste sentido, a liberdade religiosa, dentro da ótica 

do princípio da igualdade, é de fundamental 
importância.” 

B) “Todavia, tal ideal somente poderá prosperar em um 
contexto em que se busca o respeito à diversidade, 
como mecanismo de igualdade de direitos entre 
todos os membros da sociedade.” 

C) “Enfim, ninguém pode ser privado de seus direitos 
civis, sociais e políticos, em razão de uma 
discriminação religiosa.” 

D) “O exercício pleno da cidadania não pode subsistir 
com violações aos direitos humanos fundamentais.” 

 

05)  Assinale a alternativa que apresenta um termo do 
Texto 01 o qual exerça a mesma função morfológica 
que a partícula “que” (linha 5): 

 
A) “que” (linha 2) 
B) “que” (linha 7) 
C) “que” (linha 9) (1º na referida linha) 
D) “que” (linha 9) (2º na referida linha) 
 

06)  Em relação à coesão e à coerência do Texto 01, 
julgue os itens abaixo em verdadeiro (V) ou falso (F). 
Em seguida, assinale a alternativa com a ordem 
correta das respostas, de cima para baixo: 

 
(__) Existem termos que desempenham importante função 

de articulares do texto. A palavra “isso” (linha 8) serve 
como um termo anafórico dentro do período a que 
pertence. 

(__) O pronome demonstrativo “Neste” (linha 4) está 
incorretamente empregado, devendo ser substituído 
por “Nesse”. 

(__) Analisando-se o texto, há erro de paralelismo 
semântico no trecho “Enfim, ninguém pode ser 
privado de seus direitos civis, sociais e políticos, em 
razão de uma discriminação religiosa.” (linhas 11 e 
12). 

 
A) V – V – F  
B) F – V – V 
C) V – F – V 
D) F – V – F 
 

07) Assinale a alternativa onde o acento indicador de 
crase foi INDEVIDAMENTE empregado na frase: 

 
A) Amanhã iremos à festa de aniversário de minha 

colega. 

B) Ele saiu às duas horas. 

C) Dei uma flor à menina. 

D) Passará à dedicar-se mais aos estudos. 

 

TEXTO II 
 

Eu era ainda muito criança, mas sabia uma 

infinidade de coisas que os adultos ignoravam. Sabia 

que não se deve responder aos cumprimentos dos 

glimerinos, aquela raça de anões que a gente 

encontra quando menos espera que fazem tudo para 

nos distrair de nossa missão; sabia que nos lugares 

onde a mãe-de-ouro aparece à flor da terra não se 

deve abaixar nem para apertar os cordões dos 

sapatos, a cobiça está em toda parte e morde manso; 

sabia que ao ouvir passos atrás ninguém deve parar 

nem correr, mas manter a marcha normal, quem 

mostrar sinais de medo estará perdido na estrada. 

  
VEIGA, José J. Os cavalinhos de Platiplanto. Contos. 18. ed. Rio de 

Janeiro: 1989. p. 61. 

 

08) O texto revela a criança como um ser: 

 

A) Imaturo para lidar com os imprevistos. 

B) Facilmente iludido pelos conhecimentos dos adultos. 

C) Frágil e dependente da experiência e da proteção dos 

adultos. 

D) Conhecedor dos riscos que a vida oferece ao homem 

e de como enfrentá-los. 

 

09) Marque a alternativa em que todas as palavras 

apresentam divisão de sílaba correta: 

 

A) “cri-an-ça” (L.1), “sa-bi-a” (L.1), “dis-tra-ir” (L.6). 

B) “pa-ssos” (L.10), “si-na-is” (L.12), “igno-ra-vam” 

(L.2). 

C) “sa-bia” (L.6), “qu-an-do” (L. 5), “a-ba-i-xar” (L.8). 

D) “si-nais” (L.12), “a-nõ-es” (L.4), “mu-i-to” (L.1). 

 

10) Assinale a alternativa que apresenta, 

respectivamente, um ditongo decrescente, um hiato 

e um dígrafo. 

 

A) “aquela” (L.4), “coisas” (L.2), “passos” (L.10). 

B) “ignoravam” (L.2), “sabia (L.6),  “onde” (L.7). 

C) “distrair” (L.6), “sabia” (L.6),  “missão” (L.5). 

D) “cordões” (L.8), “ouvir” (L.10), “muito” (L.1).   

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

12 

http://www.coladaweb.com/biologia/botanica/flor
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11) Em junho desse ano, um furacão político atingiu a 

União Europeia, já que um de seus membros 

resolveu, após consulta por meio de plebiscito, que 

irá sair do rol de países integrantes em data ainda 

incerta. Que membro é este? 

 

A) Inglaterra. 

B) Escócia. 

C) Reino Unido.  

D) País de Gales. 

 

12)  No dia 17 de fevereiro, o Supremo Tribunal Federal, 

a mais alta corte do Brasil, mudou importante 

jurisprudência da Corte, que teve grande impacto 

não só no meio jurídico, mas em todo âmbito social, 

nesta decisão, afirmando que: 

 

A) É possível a execução da pena privativa de liberdade 

depois de decisão condenatória confirmada em 

segunda instância.  

B) É impossível a execução de pena privativa de 

liberdade depois de decisão condenatória 

confirmada em segunda instância.  

C) É possível o aborto para fetos com microcefalia. 

D) A lei de ficha limpa não seria utilizada nas eleições 

municipais do corrente ano. 

 

13)  A União Brasileira de Escritores (UBE) enviou, no 

dia 03/02/2016, à Academia Sueca a indicação de 

_______________para o Prêmio Nobel de Literatura deste 

ano (2016). A diretoria da entidade elegeu a 

escritora paulistana por unanimidade: “é a maior 

escritora brasileira viva e a qualidade de sua 

produção literária é inquestionável", disse Durval de 

Noronha Goyos, presidente da UBE, em comunicado. 

A quem o texto faz referência? 

 

A) Lygia Bojunga  

B) Adélia Prado.  

C) Ana Miranda.  

D) Lygia Fagundes Telles. 

 

14)  A qual mesorregião pertence o Município de 

Anapurus-MA? 

 

A) Leste Maranhense. 

B) Norte Maranhense. 

C) Oeste Maranhense. 

D) Sul Maranhense. 

15) Segundo o Censo 2010, podemos afirmar 

corretamente sobre a população de Anapurus-MA: 

 

A) O número de analfabetos é superior ao de 

alfabetizados.  

B) A população feminina é numericamente superior à 

de homens.  

C) A população é de aproximadamente de 14 mil 

habitantes.  

D) A religião predominante é a evangélica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ATUALIDADES                                                                              QUESTÕES DE 11 A 15 
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16) Segundo o Art. 4 da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação, o dever do Estado com educação escolar 

pública será efetivado mediante a garantia de: 

 

I. Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) 

aos 17 (dezessete) anos de idade. 

II. Atendimento educacional especializado gratuito aos 

educandos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e 

modalidades, preferencialmente na rede regular de 

ensino. 

III. Acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e 

médio para todos os que não os concluíram na idade 

própria. 

IV. Oferta de educação escolar regular para jovens e 

adultos, com características e modalidades 

adequadas às suas necessidades e disponibilidades, 

garantindo-se aos que forem trabalhadores as 

condições de acesso e permanência na escola. 

 

A) Todas os itens estão corretos; 

B) Apenas os itens I e II estão corretos; 

C) Apenas os itens III e IV estão corretos; 

D) Nenhum item está correto 

 

17) Em consonância com as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil, a avaliação é 

entendida como: 

 

A) Uma prática escolar adequada para o trabalho com 

crianças e que não deve acontecer na educação 

infantil. 

B) Uma estratégia utilizada pela escola, conforme cada 

criança, no intuito de controlar o desenvolvimento 

comportamental do mesmo. 

C) Um indicador com o propósito de diagnosticar o 

nível de aprendizagem da criança, visando à tomada 

de decisões sobre o ingressa deste para o Ensino 

fundamental. 

D) Um instrumento de acompanhamento e registro de 

etapas alcançadas com vista à organização da 

proposta pedagógica. 

 

18) De acordo com os tipos e as características da 
Avaliação da Aprendizagem, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

A) A avaliação é um elemento muito importante no 
Processo de Ensino e Aprendizagem, porque é através 
dela que se consegue fazer uma análise dos conteúdos 
tratados num dado capítulo ou unidade temática. 

B) A avaliação reflete sobre o nível do trabalho do 
professor como do aluno, por isso a sua realização não 
deve apenas culminar com atribuição de notas aos 
alunos, mas sim deve ser utilizada como um 
instrumento de coleta de dados sobre o 
aproveitamento dos alunos.  

C) Segundo o professor Cipriano Carlos Luckesi, "a 
avaliação é uma apreciação qualitativa sobre dados 
relevantes do processo de ensino e aprendizagem que 
auxilia o professor a tomar decisões sobre o seu 
trabalho. 

D) Uma avaliação que busca a transformação social não 
deve ter como objetivo o avanço e o crescimento do 
seu educando. 

 

19) Sobre a Educação de Jovens e Adultos descrita na lei 
Federal nº 9394/96, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 
A) A educação de jovens e adultos será destinada àqueles 

que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no 
ensino fundamental e médio na idade própria. 

B) Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos 
jovens e aos adultos, que não puderam efetuar os 
estudos na idade regular, oportunidades educacionais 
apropriadas, consideradas as características do aluno, 
seus interesses, condições de vida e de trabalho, 
mediante cursos e exames. 

C) O poder público viabilizará e estimulará o acesso e a 
permanência do trabalhador na escola, mediante ações 
integradas e complementares entre si. 

D) A educação de jovens e adultos deverá articular-se, 
preferencialmente, com a formação superior, na forma 
do Estatuto dos Jovens e Adultos. 
 

20) Planejar é estudar, organizar, coordenar, ações a 
serem tomadas para a realização de uma atividade 
visando solucionar um problema ou alcançar um 
objetivo. Identifique a alternativa que NÃO aponta os 
elementos constitutivos do planejamento de ensino: 

 
A) Deve trabalhar com a dimensão do aluno ideal, para 

não se desobrigar da qualidade de ensino. 
B) Nesse processo, as condições objetivas de trabalho 

interferem. 
C) O projeto político-pedagógico deve ser considerado na 

realização do planejamento de ensino. 
D) Apresenta a intencionalidade e a sistematização que o 

processo educativo requer. 

   CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS                                     QUESTÕES DE 16 A 20 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ensino
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aprendizagem
https://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADvel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Realiza%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Aproveitamento&action=edit&redlink=1
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21) A expressão artística que melhor se identifica com o 

volume: 
 

A) Desenho 
B) Escultura 
C) Pintura 
D) Forma 
 

22) Encontramos a presença marcante da simetria nas 
obras de: 

 
A) Van Gogh 
B) Caravaggio 
C) Leonardo da Vinci 
D) Picasso 
 

23) Antônio Francisco Lisboa, artista brasileiro de Ouro 
Preto, um importante escultor, entalhador e 
arquiteto do Brasil colonial. Mais conhecido como: 

 
A) Chico 
B) Aleijadinho 
C) Lisboa 
D) Jadinho 
 

24) Segundo a imagem abaixo, David é uma das 
esculturas mais famosas do artista renascentista: 

 

 
 
A) Leonardo da Vinci 
B) Baccio Bandinelli 
C) Michelangelo 
D) Donatello 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

25) Basílica de Santa Sofia, também conhecida como 
Hagia Sophia, é uma das catedrais mais antigas 
conhecidas no mundo e foi palco de muitas histórias 
e transformações. Fica localizada onde era a antiga 
Constantinopla (atualmente Istambul, na Turquia) e 
dados históricos apontam que sua construção foi 
entre os anos de 532 e 537 d.C. Quando a fatos 
históricos e como se encontra hoje, pode-se dizer 
que: 

 
A) A Igreja foi dedicada ao logos divino, ou seja, a 

sabedoria de Deus, por isso o nome Santa Sofia (do 
grego, sabedoria). Atualmente é um museu 
secularizado. 

B) Foi dedicada a Alá no início e após as cruzadas passou 
para o domínio cristão sendo mantida até hoje como 
uma catedral cristã.  

C) Foi dedicada a Cristo, encarnação do logos divino, na 
terra. Mesmo sendo palco de muitas lutas durante 
quase dez séculos permaneceu sob o domínio cristão, 
só depois de Constantinopla ter sido conquistada pelo 
Império Otomano passou a ser – e continua sendo – 
uma mesquita.  

D) Originalmente era da Igreja Ortodoxa, passou por um 
curto período para a Igreja Católica e finalmente, sob 
o domínio otomano tornou-se uma mesquita islâmica, 
o que continua até hoje.  

 

26) Compôs obras como O Guarani, O escravo e Colombo. 
Tornou-se referência internacional como o primeiro 
compositor brasileiro de sucesso e renome dentro e 
fora do Brasil. Pertenceu ao período artístico musical 
Romântico.  

 
A) Heitor Villa-Lobos. 
B) Alberto Nepomuceno.  
C) Camargo Guarnieri. 
D) Carlos Gomes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                             QUESTÕES DE 21 A 40 
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27) Oscar Niemeyer foi arquiteto e urbanista brasileiro. 
Entre seus principais trabalhos temos os prédios 
sedes do governo, como o Palácio da Alvorada 
(residência do Presidente), Edifício do Congresso 
Nacional (Câmara dos deputados e Senado Federal), 
o Palácio do Planalto (sede do Governo) e a Catedral 
de Brasília. Seus projetos têm todos em comum 
algumas características importantes. 
Assinale a única alternativa correta que corresponda 
a uma dessas características: 

 
A) O uso de figuras recurvas e muito concreto trás um 

brutalismo simplista e saliente trazendo uma 
moderação contida a todo conjunto arquitetônico; 
cumprindo o objetivo de tornar suas construções 
obras discretas. 

B) Suas obras fazem uma leitura extremamente 
moderna de obras da antiguidade, conferindo a elas 
releituras de componentes-chave de ordens dóricas e 
jônicas. 

C) São obras modernas extremamente carregadas e 
complexas, quem as observa não consegue 
acompanhar por onde começam e onde terminam 
suas linhas de projeto, gerando confusão e dando 
uma sensação de amplitude. 

D) Seus projetos carregam linhas simples em uma 
composição leve, mas que resultam em formas 
notáveis, suas obras transformaram muitos projetos 
de caráter utilitário em expressões plásticas 
funcionais.   

 
 

28) Em relação ao Expressionismo: 
 

I. Foi um movimento de vanguarda que surgiu na 
Alemanha do século XX.  

II. Foi um movimento com um modo homogêneo, 
convivendo múltiplas frentes artísticas mas sem 
grandes disparidade estilística, somente variando 
nas temáticas.  

III. Defendia a liberdade individual, o subjetivismo, 
irracionalismo, chegando até a aspectos de 
caráter profundamente existencialista.  

 
Assinale a alternativa que contenha somente os tópicos 
corretos: 
 
A) I e III estão corretas. 
B) I e II estão corretas. 
C) II e III estão corretas.  
D) Somente a III está correta. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

29) Maneirismo difundiu-se como movimento e estilo 
artístico Renascentista pelo meio de uma nova 
leitura dos valores clássicos e naturalistas bem-
conceituados pelo Humanismo da época. Suas obras 
mais presentes são esculturas, pinturas e projetos 
arquitetônicos. Assinale a alternativa correta 
correspondente ao movimento: 

 
A) Seus artistas não possuíam formação técnicas 

específica; autodidatas, trabalhavam cada um de sua 
maneira, daí a origem do nome desse movimento. 

B) Distingue-se pelo deliberado requinte e consideração 
que possuía pela originalidade e individualidade, 
além do caráter intelectualista que seu artista 
precisava exercer para promover uma complexidade 
de formas.  

C) Foi caracterizado pela forte influência e apego a 
regularidade feita a partir de estudos de lei de 
simetria, proporção e harmonia fortes em sua época. 

D) O retorno aos gregos tem maior força nos estudos do 
aristotelismo aplicado a arte, caracterizado pelo forte 
empirismo dando um aspecto prático para suas 
obras, pois os artistas passavam a delimitar uma 
finalidade que ficasse clara e presente.  
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30) Em ambas as obras há técnicas semelhantes, mas 
suas composições diferem, resultando em duas obras 
distintas. Tratando-se de obras de arte como o 
desenho e a pintura, aponte as afirmações 
verdadeiras: 

 

 
 

 
 
 
I. Quando as técnicas utilizadas em uma obra são 

semelhantes os resultados produzidos também o 
serão. 

II. O artista deve empregar, obrigatoriamente, 
elementos estruturais como linha, forma, textura e 
cor, para resultar em uma obra. 

III. Em uma composição como um desenho ou uma 
pintura só é possível reproduzir formas 
bidimensionais, pertencendo exclusivamente as 
esculturas as formas tridimensionais.  

IV. Uma obra é composta de elementos estruturais e 
intelectuais. Sendo o segundo dependente dos 
elementos estruturais presentes na obra.  

 
Tratando-se de obras de arte como o desenho e a pintura, 
aponte as afirmações verdadeiras: 
 
A) I, II e IV; 
B) I e III; 
C) II e IV; 
D) III e IV. 
 

31) Nas obras acima podemos observar alguns 
elementos intelectuais como: 

 
A) Em ambas há um cuidado muito grande com a 

proporção, principalmente  na Composição Marítima, 
onde podemos ver as formas naturais expressas em 
proporções naturais; 

B) O movimento se encontra presente, mesmo que 
sutilmente em ambas, onde o Galo parece caminhar e 
na Composição Marítima é possível reconhecer o 
movimento da embarcação pelas fumaça expelida na 
chaminé; 

C) Reconhecemos a presença de simetria ao 
observarmos a preocupação de  ambos os artistas em 
compor o espaço das telas com um grande peso 
estrutural; 

D) Movimento e ritmo são nítidos ao observarmos a 
marcha do Galo e o  desenho sistemático das ondas 
do mar dando a sensação de repetição e uniformidade 
nas ondas da Composição marítima. 

 

 
 

32) Com o surgimento da técnica de produção de fogo 
através do atrito no período Neolítico, há também o 
surgimento de algumas técnicas que não poderiam 
ter acontecido sem ele. Qual dessas alternativas é a 
única que não corresponde aos avanços produzidos 
pelo domínio do fogo: 

 
A) Metalurgia, ainda que primitiva dava seus primeiros 

passos; 
B) A tintura para a pintura rupestre, só feita após o 

cozimento de tinturas Naturais; 
C) A agricultura por queimadas controladas; 
D) Técnicas de produção cerâmica.  
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33) Estilo que preponderou nos vários domínios da arte 
europeia e da América Latina de meios do século XVI, 
pode ser visto sempre com um intenso apelo 
emocional, em oposição à tendência do intelecto em 
consolidar e ater princípios rígidos. Renovou 
totalmente a iconografia e as formas de arte sacra. 

  
I. No Brasil o estilo conferiu seu próprio ritmo, muitas 

vezes através de grandes mestres que desenvolveram 
e aprenderam técnicas na Europa e as trouxeram 
junto da família real para cá. A escola mineira é uma 
das mais fortes nesse estilo, efervescendo em arte no 
período colonial. 

II. Estamos falando exclusivamente do rococó. Onde há 
preponderância de formas sinuosas, assimétrica e 
luminosas, originária nas cortes de Portugal. 

III. No Brasil devido ao processo de formação e 
conhecimento dos artistas e artesãos do período 
colonial, as revelações estilísticas muitas vezes 
nascem misturadas em uma e mesma obra, residindo, 
pacífica e originalmente, o Barroco com o Rococó.  

 
Assinale a alternativa que contenham as afirmações 
verdadeiras: 
 
A) As alternativas I e II estão corretas; 
B) Somente a alternativa I está correta; 
C) As alternativas I e III estão corretas; 
D) Somente a alternativa III está correta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34) Foi um movimento artístico que não buscou 
nenhuma teoria que orientasse os pintores em suas 
criações, tendo sua origem principalmente através 
de pinturas. Essa falta de teoria foi substituída por 
breves conceitos mais práticos do que teóricos, 
como, por exemplo, obter através da observação 
direta do resultado da luz solar sobre os objetos, 
registrando as constantes mudanças que essa luz 
produzia nas cores originais da natureza. Outro 
conceito muito importante foi que as figuras não 
deviam ter contornos claros, pois a linha não passa 
de abstração de nossa mente na tentativa de 
representar imagens; seguindo esse mesmo 
raciocínio o artista obtinha as misturas da tinta, não 
em sua paleta, mas através da combinação de 
pequenas pinceladas, puras e dissociadas, sendo 
papel do observador combinar suas cores obtendo o 
resultado final. 

Assinale a alternativa que retrata corretamente outros 
conceitos desse movimento: 

 
A) As sombras tinham também um papel importante, ao 

contrário das antigas tradições, e eram luminosas e 
até mesmo coloridas; 

B) Os contrastes de luz e sombra eram obtidos de acordo 
com a harmonia análoga das cores, indo num 
caminho ao contrário do claro-escuro barroco; 

C) Aboliram o uso do branco e do preto em absoluto em 
todas suas obras-de-arte; 

D) Procuram ir ao encontro da tradição, não rompendo 
completamente com ela no que se refere a temas, 
estudos óticos e composição. 
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35)  “Quando se trata de declarar qual é o conteúdo de 
determinada obra de arte, vemo-nos logo reduzidos 
ao silêncio. Esse significado não reside num 
conteúdo passível de ser reconhecido de qualquer 
jeito. Trata-se de um conteúdo singular que se dá no 
plano de sua apresentação – visto, em outras 
palavras, como inseparável da forma e do estilo. 
Desse modo, chegamos a algo que já se tornou lugar-
comum, isto é, à tese da indissociabilidade da forma 
e do conteúdo. Uma versão particular dessa tese 
recebe, no âmbito da crítica literária, o nome de 
“heresia da paráfrase”, expressão que devemos ao 
crítico Cleanth Brooks. A heresia a que Brooks se 
referiu é a de achar que uma paráfrase pode abarcar 
o significado de um poema, e disso pode-se 
facilmente passar à observação de que também é 
herético crer em que o significado pode ser 
encerrado numa tradução ou comunicado noutro 
estilo, noutra forma artística ou em qualquer outro 
modo diferente daquele poema em particular.” 
(SCRUTON, Roger. Beleza. 2013). 

 
Assinale a alternativa correta referente a análise do autor: 
 
A) Ele se refere a problemática que a arte tem em ser 

explicada ou posta em “outras palavras” frente a 
possíveis análises críticas; 

B) Ele busca demonstrar que uma determinada obra de 
arte precisa ser apreciada per se. Pois qualquer 
transposição que ela sofra perderá nuances que 
somente aquela forma e estilo permitiriam atingir. 
Podendo considerar que todas as obras de arte 
tenham sentidos em “camadas”; 

C) Ele interpreta que toda obra de arte pode ser uma 
germinadora de novos estilos e fonte de diversidade 
ao ser reproduzida em outra época ou por outros 
artistas. Ficando a sensação de que os estilos 
artísticos presentes são somente transformações de 
estilos passados; 

D) O trabalho interpretativo de um crítico de arte é 
muito delicado, pois através dele ele pode corromper 
todo o sentido de uma determinada obra, causando 
efeitos negativos para o artista e para o período que 
ele pertence.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

36) A Semana de Arte Moderna ocorreu entre os dias 11 
e 18 de fevereiro de 1922 no Teatro Municipal de 
São Paulo. Em cada dia foi trabalhado um aspecto 
cultural como pintura, escultura, poesia, literatura e 
música. O evento marcou o início do modernismo 
brasileiro. Assinale a alternativa que contenha duas 
as obras apresentadas na Semana de 22: 

 
A) O quadro Abaporu, de Tarsila do Amaral e o 

“Manifesto Antropófago” de Oswald de Andrade; 
B) O poema Os Sapos, de Manuel Bandeira e a tela O 

homem amarelo, de Anita Malfatti; 
C) A tela Samba, de Di Cavalcanti e o lançamento do livro 

Paulicéia Desvairada, de Mário de Andrade; 
D) A escultura Musa Impassível, de Victor Brecheret e o 

poema Beleza, de Menotti Del Picchia. 
 

37) Entre as várias expressões musicais do século XX no 
Brasil estão o samba, bossa-nova, choro e tropicália. 
Nomes de interpretes e compositores relacionados a 
cada um desses estilos são, respectivamente:  

 
A) Ary Barroso (samba), Tom Jobim (bossa nova), 

Pixinguinha (choro),  Caetano Veloso (tropicália); 
B) Capinam (samba), Torquato Neto (bossa nova), João 

Gilberto (choro), Rita Lee (Tropicália); 
C) Baden Powell (samba), Adoniran Barbosa (bossa 

nova), Vinicius de Moraes (choro), Gilberto Gil 
(Tropicália); 

D) Cartola (samba), Vinicius de Moraes (bossa nova), 
Jacob do Bandolim (choro), Ary Barroso (tropicália). 

 

38) Na leitura e interpretação de expressões artísticas, a 
metodologia que trabalha com a percepção dos 
signos e símbolos presentes nas obras de arte, sendo 
manifestações linguísticas ou não, e sua produção de 
significado e significações, é chamada de: 

 
A) Hermenêutica; 
B) Iconologia; 
C) Estética; 
D) Semiótica. 
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39) Foi um movimento literário essencialmente poético, 
possuindo características próprias bem definidas 
como o preciosismo que consistia num grande foco 
aos detalhes, um culto à forma exagerado – métrica, 
rima, palavra medida e da correção gramatical. Arte 
pela arte foi um termo usado em vários outros 
momentos da história, mas aqui passa a um dos 
guias principais desse movimento. A estética é muito 
valorizada nesse cenário e há um retorno aos temas 
da antiguidade clássica greco-romana.  

Assinale a alternativa de corresponda corretamente ao 
movimento literário descrito: 

 
A) Parnasianismo. 
B) Realismo; 
C) Neoclassicismo;  
D) Dadaísmo. 
 

40) 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. 

 
 


