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PROVA - PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II - ARTES 

INSTRUÇÕES
1.Aguarde autorização para abrir o caderno de provas.

2.Escreva, abaixo, seu número de inscrição.

3.A interpretação das questões é parte do processo de avaliação,
não sendo permitidas perguntas aos Aplicadores de Prova.

4.Nesta prova, as questões são de Múltipla Escolha com quatro
alternativas cada uma, das quais somente uma é a correta.

5.Ao receber o cartão-resposta, examine, e assine-o.

6.Transcreva para o cartão-resposta o resultado que julgar correto
em  cada  questão,  preenchendo  completamente  o  espaço
correspondente, à caneta com tinta azul-escura ou preta.

7.No cartão-resposta, marcação de mais de uma alternativa em
uma mesma questão, rasuras e preenchimento além dos limites
do espaço destinado para cada marcação, anularão a questão.

8.Não  haverá  substituição  do  cartão-resposta  por  erro  de
preenchimento.

9.Não  serão  permitidas  consultas,  empréstimos  e  comunicação
entre  candidatos,  bem  como  o  uso  de  livros,  apontamentos  e
equipamentos eletrônicos. O não cumprimento dessas exigências
implicará a exclusão do candidato.

10.Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao
fiscal. Aguarde autorização para devolver o cartão-resposta.

11.O tempo para o preenchimento do cartão-resposta está contido
na duração desta prova.

DURAÇÃO DESTA PROVA: 3 HORAS
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Língua Portuguesa

Questão 01
Escolha a alternativa que privilegia o uso da língua popularmente falada:
A) Disseram-me que era feriado.
B) Me disseram que era feriado.
C) Para mim, disseram que era feriado. 
D) Dizer-se que é feriado está certo.

Questão 02
Na oração: “Choveu estrela sobre nós”, temos um sujeito do tipo:
A) simples
B) composto
C) indeterminado
D) inexistente

Questão 03
Assinale a assertiva cuja posição do pronome está conforme as regras da gramática:
A) Tornarei-me campeão.
B) Me tornarei campeão.
C) Campeão tornaria-me.
D) Tornar-me-ei campeão.

Questão 04
Marque a resposta que oferece predicado nominal:
A) Estive em casa todo o domingo.
B) Ele parece um dia de domingo.
C) Permanecemos na sala domingo.
D) Seria bom se fosse domingo.

Questão 05
 Escolha a opção cujo complemento verbal é indireto:
A) A decisão foi conveniente ao cliente.
B) Os pais têm orgulho dos filhos.
C) Não desobedeço a meus princípios.
D) A natureza manifestou-se favoravelmente aos humanos.

Leia os versos a seguir, atente para os destacados, e responda o que se pede na questão 6

“Eu nunca mais vou respirar
Se você não me notar
Eu posso até morrer de fome
Se você não me amar”.

Cazuza

“De caminharmos juntos lado a 
lado por amor.
E quando eu for embora
Não, não chore por mim.”

Legião Urbana

“Deixa eu entrar
Dentro do seu coração
Descobrir pouco a pouco a 
paixão”.

Luan Santana

Questão 06
Assinale a opção cuja resposta identifica, as figuras de linguagem destacadas acima, respectivamente
da esquerda para direita: 
A) hipérbole, eufemismo, pleonasmo
B) eufemismo, ironia, personificação
C) hipérbole, eufemismo, personificação
D) pleonasmo, hipérbole, metáfora



Questão 07
Marque a alternativa na qual a crase foi usada incorretamente:
A) Refiro-me àquela mulher.
B) Refiro-me à aquela mulher.
C) Não me refiro àquilo e sim a isso. 
D) Comprei uma bota superior à que usei na temporada passada.

Questão 08
Assinale a afirmativa em que todas as palavras estão escritas corretamente:
A) cabelerera, eletricista, excessão 
B) asterístico, gratuito, entertido
C) menas, seje, guspe
D) travesseiro, cadarço, desapercebido

Questão 09
Escolha a opção em que todas as palavras foram acentuadas segunda a mesma regra de acentuação:  
A) lápis, bíceps, óculos
B) fortuíto, gratuíto, intuíto
C) gênio, tábua, ânsia
D) saúde, hiáto, moída

Questão 10
Assinale a assertiva incorreta considerando-se o uso da palavra “mal”:
A) Mal chegou, saiu.
B) Ele parecia o lobo mal.
C) Há mal que vem pra bem?
D) Há quem deseje o mal.

Matemática

Questão 11
O sistema de numeração Maia era composto por quantos algarismos:
a) 10
b) 15
c) 20
d) 100

Questão 12
Carlos foi a uma loja de tinta para comprar os materiais para pintar sua casa. Ao pedir tudo que
precisava,  o  valor  ficou em R$ 974,00,  podendo ser  parcelado em até 3 vezes,  mas se o
pagamento fosse a vista tinha 15% de desconto. Carlos optou pelo pagamento a vista, quanto
Carlos economizou em relação ao valor parcelado:
a) R$ 827,00
b) R$ 146,10
c) R$ 820,90
d) R$ 143,90

Questão 13
Qual o valor da equação 3x – 18 = 2x – 12.
a) 8
b) 12
c) 6
d) 1



Questão 14
A equação x² + 7ax + 10a= 0 apresenta como resultado duas raízes reais e diferentes. Marque 
a alternativa que contém a resposta correta.
a) -5a, -2a 
b) a, 5a
c) 5a, 2a
d) -5a, -a

Questão 15
Das alternativas a seguir todas estão corretas, EXCETO:
a) Toda potência de expoente 1 é igual a base.
b) Toda potência de expoente zero é igual a zero.
c) Toda potência de expoente negativo é igual ao inverso da potência de expoente negativo.
d) Potência é um produto de fatores iguais.

Conhecimentos Gerais e Atualidades

Questão 16
 Assinale a alternativa que indica o maior bioma do Brasil, que abriga mais de 2.500 espécies de árvores 
e 30 mil de plantas. 
A) Amazônia.
B) Pantanal.
C) Pampa.
D) Cerrado.

Questão 17
Sobre o Distrito Federal é correto afirmar:
A) Possui prefeitos.
B) Não é formado por regiões administrativas.
C) É dividido em Municípios.
D) É formado pela capital Brasília e por diversas regiões administrativas.

Questão 18
 O óleo encontrado no mês de outubro/2019 nas prais do Nordeste Brasileiro tem DNA de qual País?
A) Cuba.
B) Colômbia.
C) Venezuela.
D) Chile.

Questão 19
A América do Sul é composta por quantos países?
A)16
B)14
C)12
D)18

Questão 20
Qual o pico mais alto da América do Sul?
A) Ojos del Salado.
B) Aconcágua.
C) Monte Pissis.
D) Cerro Bonete.

https://www.mma.gov.br/biomas/amaz%C3%B4nia
https://www.mma.gov.br/biomas/amaz%C3%B4nia


Conhecimentos Específicos

Questão 21
As primeiras sociedades primitivas acreditavam que a dança imitativa influenciava os fatos necessários à
sobrevivência através de poderes sobrenaturais, por isso alguns historiadores assinalam a origem do
teatro a partir deste ritual. Quais são os principais gêneros dramáticos conhecidos? 

A) A tragédia, comédia, tragicomédia, e drama.
B) A tragédia, novela, e o esterradiano comportamental.
C) A comédia romântica, novela, e áudio novela.
D)  Dionisíacas, farsa, melodramas, e tragédia. 

Questão 22
Berço do teatro:

A) Egito.
B) Rússia.
C) Estados Unidos.
D) Grécia.

Questão 23
Marque a alternativa que descreve a Farsa como um gênero teatral:

A)  Expressam sentimentos e emoções,  são permeados pela função poética da linguagem. Há uma
predominância de pronomes e verbos na 1ª pessoa, além da exploração da musicalidade das palavras. 
B)  Surgida por  volta  do século  XIV,  designa uma curta peça teatral  de caráter  crítico,  formada por
diálogos  simples  e  representada  por  personagens  caricaturais  em  ações  corriqueiras,  cômicas,
burlescas. 
C) Representação de textos humorísticos que levam ao riso da plateia, possue caráter crítico, jocoso e
satírico.
D)  União  de  elementos  trágicos  e  cômicos  na  representação  teatral.  Presença  de  um  narrador,
responsável  por  contar  uma história  na qual  as personagens atuam em um determinado espaço e
tempo.

Questão 24
Na busca de uma definição do que é Arte, conseguimos uma aproximação dos elementos que compõe a
Arte e sua relação com o homem. É através da criação humana que a Arte surge como ação que traz
consigo  conceitos  estéticos  como  a  beleza,  por  exemplo.  Diante  do  exposto  marque  a  afirmativa
INCORRETA:

A) A Arte envolve os sentidos humanos, podendo variar os estímulos de cada sentido dependendo do
suporte da obra.
B) A Arte é também necessidade humana, de início com caráter  prático,  assumindo no decorrer  do
tempo um espaço importante na vida dos sujeitos.
C)  Poderíamos dizer  de modo bem simples que a arte é um produto da criatividade humana,  que,
utilizando conhecimentos e técnicas e um estilo ou jeito pessoal, transmite uma experiência de vida ou
uma visão de mundo, despertando emoção em quem a usufrui.
D)  A Arte  é  um  conceito  objetivo,  devendo  ser  fundamentado,  categorizado  e  codificado  para  ser
ensinado ao educando. O educador deve fornecer todos as informações artísticas sem deixar que o
educando use de sua individualidade, pensamento ou expressão, pois é preciso executar uma obra de
arte com normativas próprias acadêmicas, prioritariamente.

Questão 25
“Há arte nos espaços pelos quais transitamos nos locais onde estudamos ou trabalhamos e até nas
embalagens dos produtos que consumimos.” (COSTA, 2004, p.12). A arte já não se limita a exposições e
museus,  concertos  e  peças  de  teatro,  apesar  de  ainda  ser  encontrada  nesses  espaços.  Ela  nos
surpreende  em  espaços  inusitados,  nos  convidando  a  vivenciar  a  experiência  estética.  Marque  a
alternativa que NÃO corresponde à definição de Estética:



A) Se expressa pela  criação de formas plásticas em volumes ou relevos,  seja  pela modelagem de
substâncias  maleáveis  e/ou  moldáveis,  existem  várias  técnicas  de  trabalhar  os  materiais,  ou  a
aglomeração de partículas para a criação de um objeto. 
B) Estudo do que é belo nas manifestações artísticas e naturais. 
C) Expressão que nasce em fontes gregas, aisthésis, denotando ‘percepção, sensação’.
D) Procura compreender as emoções, ideias e juízos que são despertados ao se observar uma obra de
arte.

Questão 26
O Bumba-meu-boi é uma festa democrática, que envolve pessoas de todas as idades e extratos sociais.
Por ser uma festa de origem negra, ela sofreu perseguição política e policial, chegando a ser proibida de
1861 a 1868. O bumba-meu-boi possui diversas denominações em todo o Brasil. Qual a região típica da
festa, onde esta possui exatamente essa denominação (bumba-meu-boi) ?

A) Rio de Janeiro
B) Rio Grande do Sul.
C) Maranhão. 
D) Santa Catarina.

Questão 27
Marque a alternativa que traz a definição de Happening e Performance, respectivamente, (cada definição
terá seu término no ponto final) :

A) Objeto ou estilo que, simulando obra de arte, é apenas imitação de mau gosto para desfrutar de um
público que alimenta a indústria da cultura de consumo ou cultura de massa.  Atitude ou reação do
público em face de obras ou objetos com essas características grotescas. 
B) Forma de espetáculo,  muitas vezes cuidadosamente planejado,  mas quase sempre incorporando
algum elemento de espontaneidade, em que um artista executa ou dirige uma ação que combina teatro
com artes visuais. Forma de arte que combina elementos do teatro, da música e das artes visuais, difere
de Happening por ser  em geral  mais cuidadosamente planejada e não envolver  necessariamente a
participação dos espectadores. (CHILVERS, adaptado)
C)  Fotografia  e  a  descoberta  de  novos  materiais  manipuláveis  da  Nova  Era,  dita  industrial,  que
delinearam  novas  formas  na  arquitetura.  Construções  feitas  com  o  mesmo  cuidado  que  as  do
Romantismo, considerando o equilíbrio necessário, usado nas obras das esculturas gregas.
D) Arquitetura que ultrapassa os limites do equilíbrio, quando oprime o que está ao seu redor, vale citar o
Castelo  de  Versalhes,  sonho  de  autoridade  absoluta  de  Luís  XIV.  Estilo  moderno,  elementos  que
assumiram o caráter funcional, faz parte da escola alemã Bauhaus trouxe uma arte com caráter de grupo
e desenvolvimento de formas matemáticas, surgindo arranha-céus. (CHILVERS, adaptado).

Questão 28
Tem  suas  criações  materializadas  nas  cores  da  natureza  em  momento  de  apropriação,  como  um
disfarce, tal a total integração com o meio onde a criação se revela. Usa como suporte ou como matriz
seu próprio corpo, em uma aproximação com a tradição indígena de pintar o corpo, o que nos provoca a
pensar na fronteira artista e obra, o ponto em que a obra e o criador se fundem. Aborda, em muitas de
suas  obras,  questões  relacionadas  à  sua  ligação  com  o  espaço  físico  e  a  natureza,  assim  como
reflexões acerca do conceito de pertencimento, mesclando elementos e costumes culturais vivenciados
por ela. O texto trata das características das obras da artista Cubana, exilada nos Estados Unidos:

A) Marina Riviera.
B) Augustina Montiz.
C) Frida Kahlo.
D) Ana Mendieta.



Questão 29

A pintura do século XX, é de autoria de:
A) Frida Kahlo.
B) Lygia Clark. 
C) Almícar de Castro.
D) Tarcila Amaral.

Questão 30
Marque a alternativa que NÃO corresponde a uma característica do Impressionismo:

A) Ênfase nos temas da natureza, principalmente paisagens.
B) Registro das tonalidades das cores que a luz do sol produz em determinados momentos 
C) Pinceladas soltas.
D) Contraste entre claro e escuro com cores fortes e formas geométricas.


