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Edital Nr. 012/2017/ PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUSQUE 
03/12/17 

 

Instruções para realização da Prova 

 

 

 

1. Confira se o nome impresso no Cartão Resposta corresponde ao seu, e se as demais informações 

estão corretas. Caso haja qualquer irregularidade, comunique imediatamente ao fiscal. Assine no local 

indicado. 

2.  A prova é composta por 25 (vinte e cinco) questões objetivas, de múltipla escolha, com 05 

(cinco) alternativas de resposta - A, B, C, D, E - das quais, somente 01 (uma) deverá ser assinalada 

como correta. Confira a impressão e o número das páginas do Caderno de Questões. Caso necessário 

solicite um novo caderno. 

3. As questões deverão ser resolvidas no caderno de prova e transcritas para o Cartão Resposta 

utilizando caneta esferográfica, tubo transparente, com tinta indelével, de cor azul ou preta. 

4. Não serão prestados quaisquer esclarecimentos sobre as questões das provas durante a sua 

realização. O candidato poderá se for o caso, interpor recurso no prazo definido pelo Edital. 

5. O Cartão Resposta não será substituído em caso de marcação errada ou rasura. 

6. Não será permitido ao candidato manter em seu poder qualquer tipo de equipamento eletrônico 

ou de comunicação (telefones celulares, gravador, smartphones, scanner, tablets, ipod, qualquer 

receptor ou transmissor de dados e mensagens, bipe, agenda eletrônica, notebook, palmtop, pen-drive, 

walkman, máquina de calcular, maquina fotográfica, controle de alarme (nenhum tipo), relógio de 

qualquer espécie, braceletes, etc.), mesmo que desligado devendo ser colocados 

OBRIGATORIAMENTE no saco plástico. Caso essa exigência seja descumprida, o candidato será 

excluído do concurso. 

7. Todo material deve ser acomodado em local a ser indicado pelos fiscais de sala de prova. 

8. Também não será permitida qualquer tipo de consulta (livros, revistas, apostilas, resumos, 

dicionários, cadernos, anotações, réguas de cálculo, etc.), ou uso de óculos escuros, protetor auricular 

ou quaisquer acessórios de chapelaria (chapéu, boné, gorro, lenço ou similares), ou o porte de qualquer 

arma. O não cumprimento dessas exigências implicará na eliminação do candidato. 

9. Somente será permitida a sua retirada da sala após uma hora do início da prova que terá, no 

máximo, três horas de duração. Os três últimos candidatos deverão permanecer em sala até que todos 

concluam a prova e possam sair juntos. 

10. O tempo de resolução das questões, incluindo o tempo de transcrição para o Cartão Resposta é 

de 3 horas. 

11. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao Fiscal. 

12. Aguarde autorização para entregar o Caderno de Questões e o Cartão Resposta   

13. Diante de qualquer dúvida você deve comunicar-se com o fiscal. 

 

 

 

DURAÇÃO DA PROVA: 3 HORAS 
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Questão 01 

Observe a charge a seguir e avalie as afirmações sobre a era da pós-verdade. 

 

A era da pós-verdade  

 
Fonte: https://1.bp.blogspot.com/-wc_23WpZx_g/WOOCyUe8auI/AAAAAAAAlPg/fco004G-

7ngjgcfqJtBVU62s3YwGfo-1ACLcB/s1600/duke.jpg 

 

Sobre a era da pós-verdade, avalie as afirmações a seguir. 

I. Para alguns especialistas do tema, dois marcos relevantes da Era da Pós-Verdade foram a eleição 

de Donald Trump e a saída do Reino Unido na União Europeia. 

II. Em algumas redes sociais, como o Facebook, os conteúdos mais curtidos e compartilhados têm 

maior alcance, o que facilita a disseminação de conteúdos falsos na internet. 

III. As bolhas virtuais é um termo que se refere ao isolamento do indivíduo, na dimensão virtual, dentro 

de suas crenças, restringindo o seu contato com pessoas que pensam de forma diferente. 

IV. O ser humano está numa era de culto à mentira ao preferir informações vagas e imprecisas do que 

embasadas e concretas. 

 

Está correto o que se afirma em: 

A) II, III e IV, apenas. 

B) II e III, apenas. 

C) I, apenas. 

D) I, II e III, apenas. 

E) III e IV, apenas. 

 

Questão 02 

Leia atentamente a notícia a seguir sobre a Lei da Terceirização. 

 

Lei da Terceirização e Trabalhista 

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) decidiu hoje (3) que a terceirização de empregados na 

atividade-fim das empresas não pode ser aplicada em contratos que foram assinados e encerrados antes 

da Lei das Terceirizações, sancionada, em março pelo presidente Michel Temer. Com a decisão, 

empresas que não cumpriram a regra do TST, editada antes da lei, que proibia contratação interposta 

de trabalhadores, podem responder pela ilegalidade se forem acionadas judicialmente por não 

manterem vínculo com o trabalhador na área-fim. A questão foi decidida pela primeira vez no TST por 

um dos colegiados especializados por dissídios coletivos. Na ação, uma empresa de telemarketing 

pretendia mudar a declaração de ilegalidade no contrato de terceirização de serviços de cobrança com 

um banco. Por unanimidade, os ministros decidiram manter a ilegalidade na contratação. 
Fonte: https://exame.abril.com.br/brasil/terceirizacao-nao- vale-para- contratos-encerrados- antes-da- norma/ 

 

Sobre a Lei da Terceirização e a nova Lei Trabalhista, avalie as afirmações a seguir. 

https://1.bp.blogspot.com/-wc_23WpZx_g/WOOCyUe8auI/AAAAAAAAlPg/fco004G-7ngjgcfqJtBVU62s3YwGfo-1ACLcB/s1600/duke.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-wc_23WpZx_g/WOOCyUe8auI/AAAAAAAAlPg/fco004G-7ngjgcfqJtBVU62s3YwGfo-1ACLcB/s1600/duke.jpg
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I. Um dos pontos mais polêmicos da lei da terceirização é que o novo regimento permite terceirizar 

todas as atividades da empresa, inclusive a atividade fim. 

II. A regra do trabalho intermitente, incluída na nova reforma trabalhista, refere-se ao acordo entre 

empregado e empregador na definição das jornadas de trabalho superiores a 44 horas semanais. 

III. A nova lei trabalhista permite que o empregado decida se deseja recolher a contribuição sindical. 

IV. Na nova lei do trabalho, empregados de baixa renda, quando derrotados em processos trabalhistas, 

não serão obrigados a arcar com os custos do processo judicial. 

 

Está correto o que se afirma em: 

A) I e IV, apenas. 

B) III e IV, apenas. 

C) I e III, apenas. 

D) II e IV, apenas. 

E) I e II, apenas. 

 

Questão 03 

Leia atentamente a notícia a seguir. 

 

Nomofobia: quando o uso de tecnologias vira doença 

Como muitos de sua geração, o estudante L.L., 29 anos, ama computadores. Mas o apego à tecnologia 

começou a afetar os estudos, o trabalho, o relacionamento com a família e amigos. Virou uma forma 

de evitar as pessoas. Foi quando viu que precisava de ajuda. L.L. sofre de dependência digital, ou 

nomofobia (do original “no mobile fobia”), uma patologia com consequências psíquicas, sociais e 

físicas. Em setembro, ele iniciou o tratamento no Instituto Delete, o primeiro do Brasil especializado 

em detox digital e que presta atendimento gratuito. Instalado no Instituto de Psiquiatria (IPUB) da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), o Delete foi criado em 2013 pela psicóloga Anna 

Lucia King e desde então avaliou 800 pessoas com algum tipo de dependência tecnológica. “Comecei 

a perceber que os pacientes tinham dependência de tecnologias como celular, computador. Uma 

dependência não natural, mas relacionada a algum transtorno. Pode ser transtorno de ansiedade, 

pânico, obsessão compulsiva, fobia”, explica Anna Lucia, que cita WhatsApp, Facebook, Instagram e 

jogos on-line como as tecnologias com maior registro de dependência. O objetivo do tratamento não é 

demonizar as tecnologias, mas fazer com que os dependentes aprendam a usá-las de forma saudável. 

Exercícios, trocas de experiências e ensinamento da chamada “etiqueta digital”, ou seja, as boas 

práticas no uso das tecnologias, ajudam a transformar o uso abusivo em consciente. No Brasil, a 

nomofobia ainda é um tema relativamente novo, mas Coreia do Sul, Japão e China já consideram essa 

dependência um problema de saúde pública e têm centros de reabilitação. 
Fonte: Adaptado de https://www.opovo.com.br/noticias/tecnologia/2017/11/nomofobia-quando- o- 

uso-de- tecnologias-vira- doenca.html 

 

De acordo com o texto apresentado, avalie as afirmações a seguir. 

I. O Brasil é o quarto país mais conectado do mundo em número de usuários na Internet, atrás da 

China, Índia e Estados Unidos. 

II. Pacientes e terapeutas do Delete acreditam ser possível viver em harmonia com as tecnologias. 

III. Além de problemas emocionais, a nomofobia também causa prejuízos físicos, como na musculatura 

do pescoço. 

IV. As interações do mundo real têm melhorado muito, assim como a qualidade de vida. 

V. A proposta do Delete Institute é fornecer cursos caros de desintoxicação digital para as pessoas. 

 

Está correto apenas o que se afirma em: 

A) I, II e III, apenas. 

B) I e IV, apenas. 

C) I, II e V, apenas. 

D) I, III e V, apenas 

E) II, IV e V, apenas. 
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Questão 04 

Leia a notícia a seguir. 

 

Operação Carne Fraca: A produção da carne no Brasil e a ética. 

 Em março deste ano, foi deflagrada a Operação Carne Fraca, uma ação da Polícia Federal e do 

Ministério Público para identificar irregularidades nos frigoríficos. Após dois anos de investigação, a 

polícia descobriu que fiscais agropecuários do Ministério da Agricultura participavam de um esquema 

de corrupção - cobravam propina em dinheiro para esconder eventuais problemas com a qualidade do 

produto que era destinado ao consumo local e também à exportação. Cerca de 30 empresas foram alvos 

da Polícia Federal, entre elas, a JBS (dona das marcas Friboi e Seara) e a BRF (dona da Perdigão e 

Sadia). Logo após a notícia, a população brasileira ficou com medo da qualidade e segurança da carne 

que estavam comprando nas gôndolas de supermercados.  

  

De acordo com o texto apresentado, avalie as assertivas a seguir. 

I. A operação deflagrou carne com a bactéria salmonela, com data de validade vencida, com produto 

químico para disfarçar o que já apodreceu. 

II. Na operação, foi encontrada carne misturada com papelão, frango com absorção de água além dos 

limites permitidos. 

III. Depois de deflagrada a Operação Carne Fraca, outra operação chamou a atenção: o IBAMA 

(Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) realizou a operação 

Carne Fria, que reacende o debate sobre a cadeia Industrial da carne e a sustentabilidade. 

IV. A operação carne fraca não apresentou impacto no mercado internacional, ao que se deve a forma 

como a notícia foi divulgada. 

V. As carnes irregulares eram vendidas apenas no Brasil devido a facilidade de manipulação. 

  

Está correto apenas o que se afirma em: 

A) I e II. 

B) I, II e III. 

C) II e IV. 

D) II, III e V. 

E) III e V. 
 

Questão 05 

Leia atentamente o texto a seguir. 
 

FAO: produção agrícola responde por pelo menos 20% das emissões de gases do efeito estufa 

Em pronunciamento na 23ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP23, o diretor-geral 

da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), José Graziano da Silva, 

alertou que as transformações do clima poderão arrastar milhões de pessoas para um ciclo vicioso de 

miséria e má nutrição. Até 2050, quedas na produção agrícola associadas às mudanças climáticas 

poderão elevar em 20% o risco de fome no mundo. A produção agrícola ocupa um lugar paradoxal na 

dinâmica climática – é afetada por suas oscilações, mas é também uma das maiores responsáveis pelas 

mudanças climáticas. Apesar dos desafios, Graziano afirmou que ainda há tempo para agir. Segundo 

ele, a comunidade internacional tem capacidade para erradicar a fome em todas as suas formas até 

2030, tal como previsto pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (ODS). 

O segmento da produção de alimentos que mais emite gases do efeito estufa é a pecuária. Todavia, “é 

possível uma pecuária de baixo carbono”, enfatizou o chefe da FAO. A agência estima que técnicas de 

criação de gado aprimoradas, de fácil implementação, podem reduzir de 20 a 30% as emissões. 
Fonte: https://nacoesunidas.org/fao-producao-agricola-responde-por-pelo-menos-20-das-emissoes-de-gases-do-efeito-

estufa/ 

 

De acordo com o texto apresentado, avalie as assertivas a seguir. 

I. Consumimos mais que a capacidade do planeta em disponibilizar recursos de forma sustentável.  

II. No Brasil, o transporte de alimentos é setor que mais emite gases do efeito estufa. 

III. A biotecnologia e a revolução genética na agricultura e na indústria florestal ameaçam agravar as 

tendências à erosão da diversidade e à centralização que começaram com a Revolução Verde. 

https://nacoesunidas.org/fao-producao-agricola-responde-por-pelo-menos-20-das-emissoes-de-gases-do-efeito-estufa/
https://nacoesunidas.org/fao-producao-agricola-responde-por-pelo-menos-20-das-emissoes-de-gases-do-efeito-estufa/
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Está correto apenas o que se afirma em: 

A) I, apenas. 

B) I e II, apenas. 

C) II, apenas. 

D) I e III, apenas. 

E) II e III, apenas. 

 

Questão 06 

A respeito da composição dos níveis escolares, a LDB 9394/96 regulamenta que: 

 

A) A educação escolar é composta pela Educação Básica. 

B) A Educação Básica é constituída pela educação infantil e pelo ensino fundamental. 

C) A educação infantil não faz parte da Educação Básica. 

D) A Educação Superior não faz parte da Educação Básica. 

E) A educação escolar é composta pela Educação Básica e pela Educação Superior. 

 

Questão 07 

As Diretrizes Curriculares Nacionais específicas para as etapas e modalidades da Educação Básica 

devem evidenciar o seu papel de indicador de opções políticas, sociais, culturais, educacionais, e a 

função da educação, na sua relação com um projeto de Nação, tendo como referência os objetivos 

constitucionais, fundamentando-se na cidadania e na dignidade da pessoa, o que pressupõe igualdade, 

liberdade, pluralidade, diversidade, respeito, justiça social, solidariedade e sustentabilidade. As bases 

que dão sustentação ao projeto nacional de educação responsabilizam o poder público, a família, a 

sociedade e a escola pela garantia a todos os educandos de um ensino ministrado de acordo com os 

princípios de: 

 

I. Desenvolvimento da capacidade de aprendizagem e apenas a formação de atitudes e valores. 

II. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. 

III. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. 

IV. Fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de respeito recíproco 

em que se assenta a vida familiar. 

V. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. 

 

Conforme a Resolução nº 4, de 13 de julho de 2010, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Básica, é correto o que se afirma em: 

A) I, IV e V, apenas.     

B) I, III e IV, apenas.        

C) II, III e V, apenas.          

D) I, II e V, apenas.        

E) II, III, IV, apenas.       

 

Questão 08 

A Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente  

considera criança a pessoa até doze anos de idade incompletos e adolescente aquela entre doze e 

dezoito anos de idade. Reza que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder 

público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, 

à liberdade e à convivência familiar e comunitária. No parágrafo único do Art. 4º afirma: A garantia 

de prioridade compreende: 

I. Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. 

II. Crença e culto religioso. 

III. Brincar, praticar esportes e divertir-se. 

IV. Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à 

juventude. 

V. Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas.  
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É correto o que se afirma em: 

A) I, IV e V, apenas.      

B) I, III e IV, apenas.      

C) II, III e V, apenas.      

D) I, II e V, apenas.         

E) II, III, IV, apenas.     

 

Questão 09 

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases (LDB 9.394/96), são critérios da verificação do rendimento 

escolar: 

I. Prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período 

sobre os de eventuais provas finais. 

II. Avaliação contínua e cumulativa, com prevalência dos aspectos quantitativos sobre os qualitativos. 

III. Possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar. 

IV. Possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado. 

V. Obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência durante o período de férias, para os 

casos de baixo rendimento escolar. 

 

É correto o que se afirma em: 

A) I, II e V, apenas.     

B) II, III e IV, apenas.     

C) I, III e IV, apenas.     

D) II, IV e V, apenas.     

E) I, II e III, apenas.     

 

Questão 10 

A Lei nº. 10.639, de 9 de janeiro de 2003 e a Lei nº. 11.645, de 10 de março de 2008, alteraram a Lei 

das Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, incluindo no currículo oficial da rede de ensino, 

a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”. O conteúdo 

programático previsto na LDB correspondente a esta temática, inclui diversos aspectos históricos e 

culturais que caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, 

conforme verifica-se abaixo:  

I. A luta dos povos indígenas no Brasil. 

II. O negro e o índio na formação da sociedade nacional. 

III. A não inclusão social dos povos indígenas. 

IV. A cultura negra brasileira. 

V. A história da África e dos africanos. 

 

As alternativas corretas, que correspondem aos conteúdos programáticos previstos na LDB, sobre a 

temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena” são: 

A) I, II, III e IV, apenas.     

B) I, II, III e V, apenas.     

C) I, III, IV e V, apenas.     

D) I, II, IV e V, apenas.   

E) II, III, IV e V, apenas.  

 

Questão 11 

A Resolução CNE/CP nº. 1, de 30 de maio de 2002 estabeleceu as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para Educação em Direitos Humanos, a serem observadas pelos sistemas de ensino e suas instituições, 

na inclusão de seus currículos. 

 

Sobre esse tema, é correto afirmar que: 

A) As Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação em Direitos Humanos têm como objetivo 

central assegurar a proteção aos direitos humanos dos povos. 
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B) Cabe ao Ministério da Educação – MEC definir estratégias de acompanhamento das ações de 

Educação em Direitos Humanos. 

C) Os conhecimentos acerca da Educação em Direitos Humanos nos currículos da Educação Básica, 

deverão ser tratados exclusivamente, como conteúdo específicos de disciplinas já existentes. 

D) Os sistemas de ensino poderão criar políticas de produção de materiais didáticos e paradidáticos, 

tendo como princípios orientadores os Direitos Humanos e, por extensão, a Educação em Direitos 

Humano. 

E) A inserção de conhecimentos relativos à Educação em Direitos Humanos nos currículos da 

Educação Básica poderá ocorrer de maneira mista, combinando transversalidade e disciplinaridade. 

 

Questão 12 

A Educação Ambiental é componente integrante, essencial e permanente da Educação Nacional, 

devendo estar presente, de forma articulada, nos níveis e modalidades da Educação Básica, nos termos 

da Resolução CNE/CP nº. 2, de 15 de junho de 2012. Sobre a Educação Ambiental nos currículos da 

Educação Básica, é correto afirmar que: 

 

A) A inserção dos conhecimentos concernentes à Educação Ambiental nos currículos da Educação 

Básica deve ocorrer como conteúdo dos componentes já constantes do currículo. 

B) O planejamento dos currículos não precisa levar em consideração as idades dos estudantes, basta 

considerar a sua diversidade sociocultural, bem como de suas comunidades de vida, dos biomas e 

dos territórios em que se situam as instituições educacionais. 

C) A Educação Ambiental nas instituições deve contemplar uma abordagem curricular que enfatize a 

natureza como fonte de vida, não relacionando a dimensão ambiental à justiça social, aos direitos 

humanos, à saúde, ao trabalho, ao consumo, à pluralidade étnica, racial, de gênero, de diversidade 

sexual, e à superação do racismo e de todas as formas de discriminação e injustiça social. 

D) A inserção dos conhecimentos concernentes à Educação Ambiental nos currículos da Educação 

Básica deve ocorrer unicamente pela transversalidade, mediante temas relacionados com o meio 

ambiente e a sustentabilidade socioambiental. 

E) O tratamento pedagógico do currículo deve ser diversificado, permitindo reconhecer e valorizar a 

pluralidade e as diferenças individuais, sociais, étnicas e culturais dos estudantes, promovendo 

valores de cooperação, de relações solidárias e de respeito ao meio ambiente. 

 

Questão 13 

As Diretrizes Curriculares Municipais de Brusque é um documento que “visa conduzir o processo de 

aprendizagem de forma intencional, organicamente concebida e dialogada, possibilitando o 

questionamento e a participação de todos os segmentos da comunidade escolar, tendo como finalidade 

a qualidade educacional e social” (BRUSQUE, 2012). 

 

Diante de tal afirmação é correto afirmar que: 

A) As escolas municipais e estaduais deverão de organizar seu Projeto Político Pedagógico a partir 

dessas diretrizes.  

B) As diretrizes não são linhas gerais de ação, que poderão traçar um currículo mínimo que orientarão 

as etapas que constituem a educação deste município. 

C) É um currículo mínimo, é uma ação norteadora, que possibilita o desenvolvimento de um conjunto 

de práticas educacionais, envolvendo um ensino interdisciplinar e contextualizado. 

D) O currículo mínimo poderá engessar o processo de ensino e aprendizagem, mas não diminuir a 

liberdade de criação dos docentes. 

E) É simples selecionar o que ensinar, seguir apenas e à risca o currículo mínimo promovendo a 

inserção dos alunos na sociedade letrada. 

 

Questão 14 

Na perspectiva das Diretrizes Curriculares Municipais de Brusque, a Avaliação da Aprendizagem, 

reflete o que afirma Hoffmann, (1995. p.18): A avaliação é uma reflexão transformada em ação. A 

ação essa que nos impulsiona às novas reflexões. Reflexão permanente do educador sobre sua realidade 

e acompanhamento do conhecimento. Um processo interativo, através do qual educandos e educadores 

aprendem sobre si mesmos e sobre a realidade escolar no ato próprio da avaliação. 
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Diante desta afirmação, é correto afirmar que: 

A) A avaliação acontece a partir de um olhar reflexivo do educador, de observações, de registros e 

análises, mas o que vale mesmo é a nota final. 

B) Este tipo de avaliação não possibilita um olhar reflexivo do educador diante das ações e da relação 

professor/aluno, aluno/aluno, mas se consolida na aplicação de provas e no registro de notas. 

C) É um movimento permanente, no qual o avaliador ao avaliar se avalia, priorizando sempre a nota 

final. 

D) Não haverá mais conteúdos soltos, fora do contexto, eles serão mobilizados no gênero ou vice-

versa e as aulas deverão ser programadas em sequências didáticas e/ ou projetos didáticos. 

E) Na educação infantil e nos anos iniciais a concepção de avaliação somativa é que prevalece.   

 

Questão 15 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento orientado pelos princípios éticos, 

políticos e estéticos traçados pelas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (DCNs), 

visando direcionar a educação brasileira para a formação humana integral e para a construção de uma 

sociedade justa, democrática e inclusiva. Desta forma, é um documento organizado a partir de: 

 

A) Algumas normas disciplinares que orientarão as escolas municipais e estaduais. 

B) Diretrizes que deverão ser ensinadas aos futuros professores nos cursos de licenciaturas e em 

programas de formação continuada. 

C) Um caráter normativo que define o conjunto de aprendizagens essenciais e progressivas que os 

alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica. 

D) Comportamento que deve ser conhecido pelos professores nas escolas brasileiras.  

E) Um rol de conteúdos que podem ou não ser trabalhados pelos professores nas diferentes etapas e 

modalidades da Educação Básica. 

  

Questão 16 

Leia o trecho abaixo: 

 

"Eu me vi, eu mesmo, há 50 mil anos atrás, na minha espécie, indo tomar água e vendo minha imagem 

pela primeira vez ao identificar que aquela imagem era a minha." É assim que o fotógrafo, ícone da 

fotografia contemporânea, descreve um dos momentos vividos dentro dos 8 anos de produção de 

"Genesis", seu trabalho mais recente que chega a São Paulo em 2014. 
Fonte: http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2013 

 

A exposição supracitada, também publicada em livro pela Editora Taschen em 2013, refere-se ao 

fotógrafo: 

 

A) Oliviero Toscani. 

B) Henry Cartier Bresson. 

C) David LaChapelle. 

D) Terry Richardson. 

E) Sebastião Salgado. 

 

Questão 17 

Compreendendo que o cinema é, em inúmeras vezes, uma plataforma metalinguística que trata de 

apresentar histórias do mundo artístico, além de ser uma importante ferramenta pedagógica de registro 

para estudantes das Artes, leia as sinopses abaixo de três documentários recentes sobre arte: 

 

I. Sem Perdão (Alison Klayman, 2013): Mostra  um artista contemporâneo que combina em seu 

trabalho as novas tecnologias e as mensagens políticas engajadas. Preso pelas autoridades chinesas 

em 3 de abril de 2011, mas liberado dia 22 de junho, ele ainda está proibido de deixar o território 

nacional. Este documentário acompanha a trajetória política e artística deste símbolo da liberdade 

de expressão na China. 
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II. Artista Presente (Matthew Akers, 2012): Retratando um dos nomes mais respeitados na arte da 

performance, testando os limites de sua resistência física e mental, o filme acompanha, em 2010, o 

Museu de Arte Moderna de Nova York (MoMA) organizando uma grande retrospectiva de sua obra. 

O filme não só relembra obras passadas como acompanha uma nova performance de interação 

intensa com o público durante três meses. 

III. Lixo Extraordinário (Lucy Walker, João Jardim e Karen Harley, 2010): Indicado ao Oscar de 

melhor documentário de 2011 e filmado ao longo de dois anos (2007-2009), o filme acompanha o 

trabalho do artista plástico em um dos maiores aterros sanitários do mundo: o Jardim Gramacho, 

RJ. Lá, ele fotografa um grupo de catadores de materiais recicláveis com o objetivo inicial de 

retratá-los. No entanto, o trabalho com esses personagens revela a dignidade e o desespero que 

enfrentam quando sugeridos a reimaginar suas vidas fora daquele ambiente. 

 

Sobre as três sinopses, é correto afirmar que se tratam de cinebiografias sobre os artistas: 

A) Ai Wei Wei  /  Marina Abramovic  /  Vik Muniz. 

B) Ai Wei Wei  /  Joseph Beuys  /  Henrique Oliveira. 

C) Yue Minjun  /  Wesley Duke Lee  /  Henrique Oliveira. 

D) Yue Minjun  /  Marina Abramovic  /  Cildo Meireles. 

E) Qiu Ying  /  Joseph Beuys  /  Vik Muniz. 

 

Questão 18 

Observe as obras abaixo: 

 

 
Fonte: Amedeo Modigliani, Jeanne Hébuterne con grande cappello, 1917; Chapman Brothers, The Chapman Family 

Collection, 2002) 

 

Observando ambas as obras, é correto afirmar que resgatam referências: 

A) Da Arte Africana e Exposições Etnográficas. 

B) Da Arte Povera. 

C) Da Art Déco. 

D) Do Primitivismo. 

E) Do Renascimento Italiano. 

 

Questão 19 

A semente que fez germinar a arte contemporânea encontra-se na apropriação que iniciou com os 

ready-mades de Marcel Duchamp, em um processo que buscava desinstitucionalizar aquilo que era 

considerado arte, propondo que qualquer objeto poderia ser considerado arte. Esta atitude mudou 

todo o pensamento artístico, pois renunciava aos modelos para focar na atitude.  

 

É correto afirmar em relação a arte contemporânea que: 
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A) Que seu caráter híbrido rompe fronteiras, pois nos movimentos artísticos anteriores se pregava o 

purismo, onde cada linguagem trabalhava apenas dentro de suas especificidades, dentro de seus 

próprios domínios não avançando em características próprias de outras linguagens.  

B) Que se atém a limites, normas e regras, presa a contextos confortáveis, não rompendo com 

peculiaridades exclusivas das categorias como pintura, escultura, desenho, entre outras. 

C) Em suas apropriações, a arte contemporânea atinge as coisas reais, aproximando os objetos 

artísticos de sua funcionalidade principal. 

D) A arte contemporânea não reage contra o sistema de galerias e museus, pois mantém seu produto 

voltado para o mercado e o lucro, preocupando-se com a viabilidade comercial. 

E) Sugere respostas, propondo ao público um olhar idealista e contemplativo, atento ao mundo como 

ele se apresenta, marcando limites e fronteiras para seu objeto artístico. 

  

Questão 20 

A Gestalt é uma Escola de Psicologia Experimental. Considera-se que Von Ehrenfels, filósofo 

vienense de fins do século XIX foi o precursor da psicologia da Gestalt. Mais tarde, por volta de 1910, 

teve seu início mais efetivo por meio de três nomes principais: Max Wertheimer (1880-1943), 

Wofgang Kohler (1887-1967), Kurt Koffka (1886-1941). O movimento gestaltista atuou 

principalmente no campo da teoria da forma, com contribuição relevante aos estudos da percepção, 

linguagem, inteligência, aprendizagem, memória, motivação, conduta exploratória e dinâmicas de 

grupos sociais. A teoria da Gestalt, extraída de uma rigorosa experimentação, vai sugerir uma resposta 

ao porquê de umas formas agradarem mais e outras não. Esta maneira de abordar o assunto vem opor-

se ao subjetivismo, pois a psicologia da forma se apoia na fisiologia do sistema nervoso, quando 

procura explicar a relação sujeito-objeto no campo da percepção. 

   

Relacione a primeira coluna com a segunda e, a seguir, marque a alternativa com a sequência correta.  

I. Se dá na igualdade ou semelhança dos 

estímulos produzidos no campo visual. Se 

dá quando os fatores de harmonia, 

equilíbrio, ordenação visual e coerência da 

linguagem ou estilo formal das partes ou do 

todo estão presentes no objeto ou 

composição.  

(   ) SEGREGAÇÃO 

II. É a capacidade perceptiva de separar blocos 

de unidades formais. A separação acontece 

quando há desigualdade dos estímulos 

visuais, causando o contraste. Por exemplo 

se temos uma unidade de pontos, essa 

unidade será diferente de uma unidade de 

linhas ou de planos, e o contraste entre uma 

unidade e outra.  

(    ) UNIFICAÇÃO 

III. Princípio geral, que abrange todos os 

outros, a força estrutural, onde a 

organização da forma tende a se dirigir, 

tanto quanto o permitem as condições 

dadas, no sentido da clareza, da unidade, do 

equilíbrio e da boa forma.  

(   ) PREGNÂNCIA 

 

 

A) I, II e III. 

B) III, II, I. 

C) II, I, III. 

D) II, III, I. 

E) III, I, II. 

 

Questão 21 

No teatro houve um marcante período que surgiu pós-guerra, impregnado com o sentimento de 

angústia, desespero e falta de esperança e teve adeptos como Samuel Beckett (1906-1989), Arthur 
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Adamov (1908-1970). Nele somos pegos de surpresa pelo ilógico e pelo desconhecido, que nos 

suscitam incertezas.  

 

O conceito acima está ligado à:  

A) Commédia  Dell’arte. 

B) Monólogo. 

C) Teatro Propositor. 

D) Tragicomédia. 

E) Teatro do Absurdo. 

 

Questão 22 

Nos anos 1950, artistas começaram a usar imagens e recursos da propaganda da indústria e do 

entretenimento, que estavam cada vez mais populares. As primeiras manifestações surgiram na 

Inglaterra, mas foram nos Estados Unidos, país de forte apelo ao consumo, que se desenvolveram com 

mais força. Andy Warhol, provavelmente o artista mais conhecido desta arte. 

  

Qual é arte que utiliza o método silk-sceen (serigrafia)? 

A) Op Art. 

B) Pop Art. 

C) Arte e Publicidade. 

D) Arte da Reprodução. 

E) Arte Nova. 

   

Questão 23 

De acordo com Med (1996, p. 11) “Música é a arte de combinar os sons simultânea e sucessivamente, 

com ordem, equilíbrio e proporção dentro do tempo”. O som, matéria prima da arte musical, é 

produzido através de vibrações e possui propriedades que o diferem quanto à frequência, tempo de 

emissão, amplitude e pela combinação das vibrações.  
(Fonte: MED, Bohumil. Teoria da Música. Brasília, DF: Musimed, 1996, p. 11)  

 

Em relação às propriedades do som, analise as afirmações seguintes: 

 

I. Melodia é a propriedade do som ser grave ou agudo e é determinada pela frequência das vibrações. 

II. Duração é o tempo de produção do som e é determinada pelo tempo de emissão das vibrações.  

III. Timbre é a propriedade que permite diferenciar um som do outro e é determinado pela combinação 

das vibrações. 

IV. Altura é a propriedade do som ser grave ou agudo e é determinada pela frequência das vibrações. 

V. Intensidade é a propriedade do som ser curto ou longo e é determinada pela amplitude das 

vibrações. 

 

É correto o que se afirma em: 

A) I, II e III, apenas. 

B) II, III, IV e V, apenas. 

C) II, III e IV, apenas. 

D) III, IV e V, apenas. 

E) I e V, apenas. 

 

Questão 24 

O Brasil é um país com uma cultura bastante diversificada em função da variedade de grupos étnicos 

que formam a sua população e também devido a sua grande extensão territorial. Assim, a música 

brasileira é também bastante variada e possui características particulares em diferentes regiões do país, 

que expressam os hábitos e as tradições locais. Estas músicas em que é possível identificar 

características específicas e que contribui para a construção da identidade de determinada região 

chamamos de música regional.  

 

Avalie as afirmações seguintes sobre músicas regionais brasileiras: 
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I. O samba e a bossa nova são estilos musicais representativos da música do centro-oeste brasileiro, 

especialmente do estado de Minas Gerais e os principais instrumentos utilizados são o violão e o 

piano. 

II. A música campeira e a tchê music são estilos musicais característicos da região sul do Brasil, mais 

especificamente, do estado do Rio Grande do Sul. 

III. Pode-se destacar o carimbó como um ritmo musical característico da região norte do Brasil, 

especialmente dos estados do Amazonas e do Pará e é acompanhado tradicionalmente por 

instrumentos indígenas. 

IV. Entre outros ritmos musicais, pode-se afirmar que o baião e o frevo são representantes da produção 

musical do nordeste brasileiro. 

V. O sudeste brasileiro tem uma rica produção musical baseada principalmente nas tradições da 

colonização açoriana tais como o boi-de-mamão e as cantigas de ratoeira.  

 

É INCORRETO o que se afirma em: 

A) I, III e V, apenas. 

B) I e IV, apenas. 

C) III, IV e V, apenas. 

D) I e V, apenas. 

E) III, apenas. 

 

Questão 25 

Músicas folclóricas são canções populares caracterizadas pela transmissão oral entre gerações 

refletindo e propagando a herança cultural de uma sociedade. As canções folclóricas costumam ser 

acompanhadas por danças, jogos, brincadeiras e instrumentos musicais específicos. No início do século 

XX, compositores brasileiros realizaram pesquisas de músicas folclóricas para compor música 

nacionalista de concerto baseada nos elementos das canções do folclore brasileiro, dando início ao 

movimento de música nacionalista brasileira. Esse movimento esteve articulado com a Semana de Arte 

Moderna de 1922 e se tornou muito importante para a conservação de repertório e de elementos de 

música folclórica brasileira. 

  

Entre os compositores representativos desse período, pode-se destacar: 

A) Heitor Villa Lobos, Francisco Mignone e Camargo Guarnieri. 

B) Carlos Gomes e Heitor Villa Lobos. 

C) Chiquinha Gonzaga, Francisco Mignone e Tom Jobim. 

D) Chico Buarque, Tom Jobim e Vinícius de Moraes. 

E) José Maurício Nunes Garcia, Heitor Villa Lobos e Carlos Gomes. 

 


