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INSTRUÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA 

 

 Use apenas caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 

 Escreva a data, a sua assinatura e o seu número de inscrição no espaço indicado nesta capa. 

 A prova terá duração máxima de 3 (três) horas, incluindo o tempo para responder a todas as questões do Caderno de 
Provas e preencher as Folhas de Respostas. 

 Antes de retirar-se definitivamente da sala, entregue as Folhas de Respostas ao fiscal. 

 O Caderno de Provas só poderá ser levado pelo candidato após decorridas 03h do início da prova. 

 Este Caderno de Provas contém, respectivamente, 10 (dez) questões de Língua Portuguesa, 05 (cinco) questões de 
Didática e 15 (quinze) questões de Conhecimentos específicos. 

 Se o Caderno de Provas contiver alguma imperfeição gráfica que impeça a leitura, comunique isso imediatamente ao 
Fiscal. 

 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma resposta correta. Para a marcação da alternativa escolhida na 
Folha de Respostas, pinte completamente o campo correspondente conforme a figura a seguir: 

 
 Os rascunhos e as marcações feitas neste Caderno de Provas não serão considerados para efeito de avaliação. 

 Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, não é permitido solicitar esclarecimentos aos Fiscais. 

 O preenchimento das Folhas de Respostas é de sua inteira responsabilidade. 

 A quantidade de questões objetivas e respectivas pontuações desta prova estão apresentadas a seguir: 
 
 
 Disciplina Número de questões Pontos 

Língua Portuguesa  10 questões 30 pontos  

Didática 05 questões 10 pontos 

Conhecimentos específicos  15 questões 60 pontos 

PONTUAÇÃO TOTAL 100 pontos 
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QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA – LÍNGUA PORTUGUESA 
 

As questões de 1 a 10 referem-se ao texto reproduzido a seguir. 

 

Fome não é problema populacional, mas de desigualdade social. 

 Clara Balbi 

 
Três séculos atrás, o economista inglês Thomas Malthus vaticinava que, sem controle de natalidade, 

o mundo estaria destinado à fome. "A população, quando não contida, cresce em progressão geométrica. A 
subsistência cresce apenas em progressão aritmética. Um pouco de conhecimento em matemática mostrará 
a imensidão da primeira potência em comparação com a segunda", escreve ele em seu célebre "Ensaio sobre 
o Princípio da População", de 1798. 

A tese ecoa ainda hoje — quando a população mundial atinge a marca dos 8 bilhões, dez vezes a da 
época do pai da demografia — e influenciou do movimento ambientalista a setores conservadores, que se 
apropriaram do argumento para defender agendas anti-imigração, por exemplo. 

A previsão de Malthus estava errada — ao menos desde a década de 1960, a produção de alimentos, 
auxiliada pelas inovações tecnológicas, supera o crescimento da população global ano após ano. 

Mesmo assim, a fome não abandonou a humanidade. Relatório mais recente da Organização das 
Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO, na sigla em inglês) indica que o percentual de pessoas 
que sofrem de subalimentação no mundo só cresceu nos últimos anos, indo de 8% em 2019 para 9,3% em 
2020 e 9,8% em 2021. Isso significa que entre 702 milhões e 828 milhões de indivíduos não têm acesso às 
calorias mínimas necessárias para uma vida ativa e saudável. 

Carlo Cafiero, economista e estatístico da FAO, afirma que o problema está na desigualdade 
econômica, já que é o dinheiro que condiciona a obtenção de comida. "A princípio, é possível ter hoje um 
mundo livre da fome, porque há alimentos suficientes. A questão é a vontade política de dar ao tema a 
relevância que ele tem. Os governos precisam trocar suas palavras por ações efetivas", diz. 

O pesquisador acrescenta que mesmo os impactos de eventos extremos sobre índices como os de 
subalimentação e de insegurança alimentar têm mais a ver com as suas consequências para o bolso da 
população e menos com possíveis obstáculos no plantio ou na distribuição de comida. 

É o caso da pandemia de Covid-19, que, segundo a FAO, fez com que 150 milhões de pessoas a 
mais do que o esperado sofressem de subalimentação. Mesmo a Guerra da Ucrânia, que assombra 
lideranças mundiais há oito meses, tem impacto relativo sobre a produção de alimentos deste ano, já que boa 
parte da colheita do trigo na região foi realizada antes do início do conflito. Cafiero sugere que 
o encarecimento das contas de luz na Europa, motivado pela suspensão do fornecimento do gás natural 
russo, afeta muito mais a população do continente do que o conflito em si. 

Professora de sociologia da Universidade de Heidelberg, na Alemanha, e líder do grupo de pesquisa 
Alimento pela Justiça, a pesquisadora Renata Motta afirma que as duas crises ainda expuseram a 
vulnerabilidade do sistema de alimentação global, cuja ênfase no livre comércio e nas vantagens 
comparativas de cada região fez com que as dietas locais fossem se empobrecendo e se baseassem em 
poucas commodities, como trigo, milho e soja. Assim, quando um evento extremo afeta a produção ou a 
distribuição de um desses produtos, o sistema inteiro desmorona. 

Motta cita o exemplo do trigo. A produção do cereal era subsidiada pelos Estados Unidos, que 
começaram a escoar o excedente a países em desenvolvimento a título de ajuda internacional. Estes, por 
sua vez, extinguiram seus sistemas locais de alimentação ao incorporarem o produto — convertendo-se em 
mercados dependentes dele. "Hoje vemos vários países da África dependendo da importação de trigo da 
Ucrânia, sendo que isso nem fazia parte da cultura alimentar deles", diz a pesquisadora. 

Ainda segundo ela, essa dependência ajuda a perpetuar uma "desigualdade de responsabilidades" 
entre os que mais contribuem para os problemas globais e os que mais são atingidos por eles. A África, que, 
de acordo com as projeções da FAO, deve abrigar a maior quantidade de pessoas subalimentadas até 2030, 
substituindo a Ásia, não tem nenhum país entre os dez maiores emissores de carbono do mundo, mas é muito 
mais vulnerável a perdas de colheitas devido a mudanças climáticas, por exemplo. 

Não que os países ricos estejam a salvo da fome. Motta observa que, desde a adoção das políticas 
neoliberais dos anos 1980 e, mais fortemente, desde a crise financeira de 2008, houve um grande retrocesso 
no processo de inclusão social e diminuição da pobreza que vinha ocorrendo no Norte global a partir do fim 
da Segunda Guerra Mundial. 

https://www1.folha.uol.com.br/autores/clara-balbi.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2022/11/mundo-chega-a-8-bilhoes-de-habitantes-com-avancos-mas-desigualdades-sao-latentes.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/onu/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/onu/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/coronavirus/
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/guerra-da-ucrania/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/06/producao-de-trigo-na-ucrania-pode-cair-40-para-temporada-2022-23.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2022/09/com-banho-coletivo-cobertores-e-monumento-apagado-europa-encara-sacrificios-de-inverno.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/09/gas-russo-paralisa-mercados-e-ue-corre-para-ajudar-empresas-de-energia.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/09/gas-russo-paralisa-mercados-e-ue-corre-para-ajudar-empresas-de-energia.shtml
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Seja como for, é na retomada de uma produção local — em que o plantio de alimentos ou a criação 
de animais está próxima de seu consumo, e as relações de trabalho são mais justas —, que a pesquisadora 
enxerga uma solução para a fome. Segundo ela, os dados apontam que a maioria da população na verdade 
é alimentada por produtores familiares pequenos e médios, e não pelos imensos campos de monoculturas 
que, além de tudo, têm grande impacto ambiental e social. 

Motta argumenta ainda que soluções que visam o consumidor individual, como a recomendação da 
FAO de reduzir impostos sobre o preço final de alimentos ou as tendências de consumo consciente, não são 
suficientes para resolver os gargalos do sistema produtivo. O mesmo vale para as "carnes vegetais", 
desenvolvidas a partir de plantas. "Não é uma tecnologia que vai nos salvar se não mudarmos profundamente 
as formas de produção e de consumo que levaram à situação atual", diz. 

Cafiero, da FAO, afirma que, nesse sentido, ao menos uma parte da teoria malthusiana segue 
valendo. É necessário preservar os recursos naturais, porque eles nem sempre são renováveis. "Se 
continuarmos promovendo o crescimento a todo custo, aumentando o tamanho de uma torta a que poucas 
pessoas têm acesso, não alcançaremos nenhuma segurança. E, em alguns casos, é possível que a fome 
renasça onde não esperávamos." 

Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/>. Acesso em 30 nov. 2022. 

 
01. O texto objetiva, principalmente,  

 

A) apresentar embasamento científico para invalidar totalmente a teoria do economista Thomas Malthus. 

B) apresentar embasamento científico para justificar a relação entre a fome e a desigualdade social. 

C) explicar por que eventos como a pandemia de Covid-19 contribuem para o agravamento da fome. 

D) explicar a importância da agricultura de perfil familiar na construção de políticas de combate à fome. 

 

02. De acordo com as informações do texto, 
 

A) as inovações tecnológicas contribuíram para negar a relação direta entre o problema da fome e o 
crescimento populacional. 

B) o pensamento de Thomas Malthus ainda influencia o mundo atual e serve como argumento para que 

ambientalistas defendam agendas anti-imigração.  

C) os Estados Unidos, ao incorporarem os excedentes de produção alimentar de outros países, 

cessaram a produção local de alimentos. 

D) as soluções que procuram atingir o consumidor individual apresentam contribuição nula na resolução 

dos entraves à produção de alimentos. 

 

 
03. Sobre a organização do quarto parágrafo, é correto afirmar: 

 

A) a ideia central está explícita no segundo período e é desenvolvida pelas informações apresentadas 

no primeiro e terceiro períodos. 

B) a ideia central está implícita, mas é depreendida dos dados apresentados no segundo e terceiro 

períodos. 

C) a ideia central está diluída e pode ser reconstituída a partir de informações contidas no segundo e 

terceiro períodos. 

D) a ideia central está explícita no primeiro período e é desenvolvida pelas informações apresentadas 

no segundo e terceiro períodos. 
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04. Em relação às citações do discurso alheio presentes no texto, analise as afirmativas abaixo. 
 
I. No parágrafo 8, há citação indireta em que o autor do texto transcreve as palavras do autor citado. 

II. Nos parágrafos 8, 9, 10 e 11, o autor do texto recorre à citação de discursos de um mesmo autor. 

III. No primeiro parágrafo, o autor do texto recorre, primeiramente, a uma citação indireta e, em seguida, 

a uma citação direta. 

IV. No parágrafo cinco, há citação direta por meio da paráfrase do discurso do autor citado. 

 

Entre as afirmativas, estão corretas 
 

A) I e II. 

B) III e IV. 

C) II e III. 

D) I e IV. 

 

05. A palavra que foi empregada para retomar um substantivo em: 
 

A) Três séculos atrás, o economista inglês Thomas Malthus vaticinava que, sem controle de natalidade, 
o mundo estaria destinado à fome. 

B) Cafiero sugere que o encarecimento das contas de luz na Europa, motivado pela suspensão 

do fornecimento do gás natural russo, afeta muito mais a população do continente do que o conflito 
em si. 

C) A produção do cereal era subsidiada pelos Estados Unidos, que começaram a escoar o excedente a 
países em desenvolvimento a título de ajuda internacional. 

D) Hoje vemos vários países da África dependendo da importação de trigo da Ucrânia, sendo que isso 
nem fazia parte da cultura alimentar deles. 

 
 
A questões 6 refere-se ao trecho reproduzido a seguir. 
 

 

06. A palavra em destaque é 
 

A) um pronome, retoma uma expressão de valor nominal e estabelece uma relação de posse. 

B) um pronome, retoma uma expressão de valor adverbial e estabelece uma relação de posse. 

C) uma conjunção, retoma uma expressão de valor nominal e estabelece uma relação condição. 

D) uma conjunção, retoma uma expressão de valor adverbial e estabelece uma relação de condição. 

 
 
 
 
 
 

[...] a pesquisadora Renata Motta afirma que as duas crises ainda expuseram a vulnerabilidade do 

sistema de alimentação global, cuja ênfase no livre comércio e nas vantagens comparativas de cada 

região fez com que as dietas locais fossem se empobrecendo e se baseassem em poucas commodities, 

como trigo, milho e soja. 

https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2022/09/com-banho-coletivo-cobertores-e-monumento-apagado-europa-encara-sacrificios-de-inverno.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/09/gas-russo-paralisa-mercados-e-ue-corre-para-ajudar-empresas-de-energia.shtml
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A questão 7 refere-se ao período reproduzido a seguir. 

 
 

07. O conector que introduz a terceira oração poderia ser substituído, sem prejuízo ao sentido, por 
 

A) desde que. 

B) contanto que. 

C) apesar de que. 

D) uma vez que. 

 
 

A questão 8 refere-se ao período reproduzido a seguir. 
 
 

 
 
08. Nesse contexto linguístico, o verbo em destaque atribui ao sujeito a ação de  

 

A) explicar. 

B) confirmar. 

C) identificar. 

D) prognosticar. 

 
 
A questão 9 refere-se ao período reproduzido a seguir. 
 
 
 
 
 
 
 

09. Sobre a palavra em destaque, é correto afirmar: 
 

A) é uma preposição e sua presença na estrutura da frase é justificada pela regência do nome acesso. 

B) é uma preposição e sua presença na estrutura da frase é justificada pela regência do verbo acessar. 

C) é um artigo e sua presença na estrutura da frase é justificada pela regência do nome acesso. 

D) é um artigo e sua presença na estrutura da frase é justificada pela regência do verbo acessar.  

É necessário preservar os recursos naturais, porque eles nem sempre são renováveis. 

Três séculos atrás, o economista inglês Thomas Malthus vaticinava que, sem controle de 

natalidade, o mundo estaria destinado à fome. 

Se continuarmos promovendo o crescimento a todo custo, aumentando o tamanho de uma torta a 

que poucas pessoas têm acesso, não alcançaremos nenhuma segurança. E, em alguns casos, é possível 

que a fome renasça onde não esperávamos. 
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A questão 10 refere-se ao trecho reproduzido a seguir. 
 
 
 
 
 

 

10. Sobre as possibilidades de pontuação do trecho, considerando-se as relações sintático-semânticas da 
língua portuguesa, é correto afirmar: 
 

A) a retirada da primeira vírgula mantém o sentido de explicação. 

B) a retirada da segunda virgula é sintaticamente adequada. 

C) o travessão poderia ser substituído por uma vírgula. 

D) o travessão poderia ser substituído por um ponto. 

  

Motta cita o exemplo do trigo. A produção do cereal era subsidiada pelos Estados Unidos, que 
começaram a escoar o excedente a países em desenvolvimento a título de ajuda internacional. Estes, por 
sua vez, extinguiram seus sistemas locais de alimentação ao incorporarem o produto, — convertendo-se 
em mercados dependentes dele. 
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QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA – DIDÁTICA  
 

11. A avaliação da aprendizagem escolar ampara o educador e o educando na construção do conhecimento 
e a escola em seu papel social. De tal modo, educador e educando constroem a aprendizagem em 
parceria, testemunhando-a à escola, e esta, à sociedade. Nesse contexto, a avaliação da aprendizagem 
é um ato amoroso, na medida em que 
 

A) o professor determina aquilo que o educando deve aprender no seu curso de aprendizagem, cada 
vez com qualidade mais satisfatória e evolutiva, construída ao longo do processo de ensino-
aprendizagem, mas cabe ao educando, ao se autoavaliar, ajuizar a sua qualidade.  

B) o professor inclui o educando no seu curso de aprendizagem, cada vez com qualidade mais 

satisfatória e evolutiva, construída ao longo do processo de ensino-aprendizagem, mas cabe ao 
docente, no ato de avaliar, acolher uma situação para, então, ajuizar a sua qualidade.  

C) o professor examina o que o educando aprendeu no seu curso de aprendizagem, determinando a 
progressão do educando à proporção que atinge satisfatoriamente os objetivos do educador ao longo 
do processo de ensino-aprendizagem, no qual o educador classifica os educandos bem-sucedidos.  

D) o educando classifica a sua progressão no curso de aprendizagem, cada vez com qualidade mais 

satisfatória e evolutiva, construída ao longo do processo de ensino-aprendizagem, mas cabe ao 
professor destacar a qualidade e o sucesso dos educadandos bem-sucedidos. 

 
12. As teorias da aprendizagem referem-se ao processo de desenvolvimento cognitivo que ocorre ao longo 

do desenvolvimento da formação humana, nos quais se incluem as aprendizagens construídas em sala 
de aula, na ambiência escolar ou fora dela. De acordo com essas teorias, aprendizagem é  
 

A) um processo de conhecimento e compreensão de inter-relações, no qual condições externas atuam 

mediadas pelas condições internas de aprendizagem do sujeito. Essas condições transformam-se 
num instrumento avaliativo e determinante para a sobrevivência no mundo do trabalho, que permite 
a expansão social e individualizada.  

B) um processo de conhecimento que seleciona o que se deve aprender, de acordo com os interesses 

das inter-relações, no qual condições externas atuam mediadas pelas condições internas de 
aprendizagem do sujeito. Essas condições transformam-se num instrumento decisivo de 
desenvolvimento docente, no aperfeiçoamento das capacidades emocionais e de sobrevivência que 
permitem  a expansão criadora  da vida intelectual e coletiva. 

C) um processo de conhecimento, de compreensão de inter-relações, em que condições de saúde 
determinam as condições internas de aprendizagem do sujeito. Essas condições transformam-se num 
instrumento de seleção das capacidades intelectuais e de sobrevivência que permitem  a expansão 
da comunidade escolar.  

D) um processo de conhecimento e compreensão de inter-relações, em que condições externas atuam 
mediadas pelas condições internas de aprendizagem do sujeito. Essas condições transformam-se 
num instrumento de desenvolvimento do aperfeiçoamento das capacidades intelectuais e de 
sobrevivência que permitem a expansão criadora da vida intelectual e coletiva.  
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13. Os procedimentos metodológicos desenvolvidos pelos docentes partem de uma iniciativa pensada em 
propiciar a aprendizagem, com relevância para o desenvolvimento do discente, a construção do 
conhecimento e os saberes significativos da aprendizagem. A partir desse entendimento, a metodologia 
de ensino e aprendizagem 
 

A) é uma ação desenvolvida pelo docente, desde a concepção e o planejamento até o desenvolvimento 
didático bem como a regulação e a avaliação da aprendizagem, vinculada ao processo de 
desenvolvimento do discente.  Além disso, é um elemento definidor das estratégias de ensino, numa 
concepção intencional e orientadora de um conjunto organizado de ações para melhor consecução 
da aprendizagem.  

B) é uma ação desenvolvida pelo discente desde a concepção e o planejamento até o desenvolvimento 

didático bem como a regulação e a avaliação da aprendizagem, vinculada ao processo de 
desenvolvimento do docente.  Além disso, é um elemento definidor das estratégias de ensino, numa 
concepção espontânea e orientadora de um conjunto organizado de ações para melhor definir a 
aprendizagem.  

C) é uma ação desenvolvida pelo docente desde a concepção e planejamento até o desenvolvimento 
didático bem como a regulação e a avaliação da aprendizagem, sugerida pela família e pela 
comunidade, no processo de desenvolvimento do discente.  Além disso, é um elemento definidor das 
estratégias de ensino, numa concepção direcional de um conjunto organizado de ações para melhor 
selecionar a aprendizagem. 

D) é uma ação desenvolvida pelo discente desde a concepção e o planejamento até o desenvolvimento 

didático bem como a regulação e a avaliação metodológica, vinculada ao processo de 
desenvolvimento do discente.  Além disso, é um elemento definidor das estratégias de ensino, numa 
concepção espontânea e orientadora de um conjunto organizado de ações para melhor estabelecer 
os critérios de aprendizagens. 

 

 

14. O planejamento educacional e de ensino, fundamentalmente, deve estar alicerçado pelo Projeto Político 
Pedagógico da Escola-PPP, partindo de sua estrutura e das propostas didático-pedagógicas para a 
atuação profissional dos educadores. Considerando-se a importância do planejamento educacional e de 
ensino, compreende-se que a ação de planejar é uma 
 

A) atividade consciente de previsão das ações docentes, fundamentadas em opções comunitárias, 

familiares e religiosas. Essa ação tem como referência permanente as situações cotidianas concretas, 
tais como a problemática  social, econômica, política e cultural que envolve  escola,  professores,  
alunos,  pais,  comunidade, os quais  interagem no processo de avaliação. 

B) atividade consciente de previsão das ações docentes, fundamentadas em opções político-

pedagógicas. Essa ação tem  como referência permanente as situações didáticas concretas, tais 
como a problemática  social, econômica, política e cultural que envolve  escola,  professores,  alunos,  
pais,  comunidade, que interagem no processo de ensino. 

C) atividade individualizada, com previsão das ações discentes, fundamentadas em opções político-

pedagógicas. Essa ação tem como referência permanente as situações selecionadas pelo grupo 
familiar, tais como a problemática  social, econômica, política e cultural que envolve  escola,  
professores,  alunos, pais,  comunidade, que interagem no processo de ensino. 

D) atividade consciente de previsão das ações docentes, fundamentadas em opções político-

pedagógicas. Essa ação tem como referência permanente as situações estabelecidas pelos gestores 
escolares, pela política local e cultural que envolve escola, professores, alunos, pais, comunidade, 
que interagem no processo de ensino.  
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15. As diretrizes para a educação básica no Brasil têm passado por constantes mudanças cujo objetivo é à 
reelaborar as propostas que orientem as ações pedagógicas das instituições de ensino, destacando a 
necessidade de aperfeiçoamentos e retomadas de decisões para melhor prover o ensino brasileiro. 
Considerando esse pensamento, a Meta 2 do Plano Nacional de Educação, de duração decenal, 
aprovado pela Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, tanto define a obrigatoriedade de 

 

A) “universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 7 (sete) a 16 

(dezesseis) anos e garantir que pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) dos alunos concluam 
essa etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência deste PNE” (1924), quanto define 
como estratégia 2.1 que “o Ministério da Educação, em articulação e colaboração com os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, deverá, até o final do 2º (segundo) ano de vigência deste PNE, 
elaborar e encaminhar ao Conselho Nacional de Educação, precedida de consulta pública regional, 
proposta de direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para os (as) alunos (as) do 
ensino fundamental”. 

B) “universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 6 (seis) a 12 (doze) 

anos e garantir que pelo menos 85% (noventa e cinco por cento) dos alunos concluam essa etapa na 
idade recomendada, até o último ano de vigência deste PNE” (1924), quanto define como estratégia 
2.1 que “o Ministério da Educação, em articulação e colaboração com os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios, deverá, até o final do 2º (segundo) ano de vigência deste PNE, elaborar e encaminhar 
ao Conselho Nacional de Educação, precedida de consulta pública estadual, proposta de direitos e 
objetivos de avaliação  e desenvolvimento para os (as) alunos (as) do ensino fundamental e médio”. 

C) “universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 7 (sete) a 14 
(quatorze) anos e garantir que pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) dos alunos concluam 
essa etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência deste PNE” (1924), quanto define 
como estratégia 2.1 que “o Ministério da Educação, em articulação e colaboração com os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, deverá, até o final do 2º (segundo) ano de vigência deste PNE, 
elaborar e encaminhar ao Conselho Nacional de Educação, precedida de consulta pública municipal, 
proposta de direitos e objetivos de avaliação da gestão escolar para os (as) alunos (as) do ensino 
fundamental”. 

D) “universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 6 (seis) a 14 (quatorze) 
anos e garantir que pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) dos alunos concluam essa etapa na 
idade recomendada, até o último ano de vigência deste PNE” (1924), quanto define como estratégia 
2.1 que “o Ministério da Educação, em articulação e colaboração com os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios, deverá, até o final do 2º (segundo) ano de vigência deste PNE, elaborar e encaminhar 
ao Conselho Nacional de Educação, precedida de consulta pública nacional, proposta de direitos e 
objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para os (as) alunos (as) do ensino fundamental”. 
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QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA – PROFESSOR DE ARTES  
 
16. Inspirado no movimento das máquinas e em suas formas, trazia para o palco apenas elementos 

imprescindíveis para a ação dos atores, provocando um desnudamento da cena. Uma de suas principais 
características eram o uso de escadas, rodas, andaimes, plataformas tablados e rampas. Tais elementos 
tinham como objetivo dar destaque as figuras dos atores nas encenações explorando as suas habilidades 
acrobáticas.  
 
As características descritas, anteriormente, se referem a um cenário 

 

A) construtivista. 

B) expressionista. 

C) renascentista. 

D) simbolista. 

 

 

17. Figuram como um dos objetivos do Ensino Fundamental nos Parâmetros Curriculares Nacionais que o 
aluno seja capaz de 
 

A) atuar no desenvolvimento da parte diversificada do currículo e na profissionalização e diversificação 

de experiências escolares com a finalidade de enriquecer o currículo. 

B) atuar no desenvolvimento da parte diversificada do currículo e na profissionalização e diversificação 

de experiências escolares com a finalidade de enriquecer o currículo  e de se preparar para o mercado 
de trabalho. 

C) compreender a cidadania como participação social e política, como também exercício de direitos e 
deveres políticos, civis e sociais, adotando, no dia a dia, atitudes de solidariedade, cooperação e 
repúdio às injustiças, respeitando o outro e exigindo para si o mesmo respeito. 

D) compreender a cidadania como participação social e política, como também exercício de direitos e 

deveres políticos, civis e sociais, adotando, no dia a dia, atitudes de solidariedade, independência 
frente ao outro, desenvolvendo sua individualidade frente ao conjunto social. 

 

 

18. Sobre as performances de vídeo ao vivo, é correto afirmar que são elaboradas 
 

A) a partir de textos dramáticos para serem executadas em palco italiano. 

B) para serem executadas pelo artista, presencialmente, e em conjunto com a plateia. 

C) para serem vistas pelo monitor de TV ou pela tela do cinema. 

D) a partir de textos, unicamente, dramáticos. 
 
 

19. O conceito de educação integral com o qual a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) está 
comprometida refere-se à 
 

A) obrigatoriedade da Educação Básica em focar no ensino global dos conteúdos. 

B)  ênfase em um ensino público e gratuito voltado para a civilidade e a religiosidade. 

C)  construção intencional de processos educativos que promovam aprendizagens sintonizadas com as 
necessidades, as possibilidades e os interesses dos estudantes, bem como com os desafios da 
sociedade contemporânea  

D)  construção intencional de processos educativos que promovam aprendizagens sintonizadas com as 
necessidades, as possibilidades e os interesses dos estudantes, mesmo que tais princípios não 
caminhem em consonância com os desafios da sociedade contemporânea.  
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20. Em relação à obrigatoriedade do Ensino de Arte, conforme Ana Mae Barbosa e Rejane Coutinho 
(2011,p.21), “a reforma estabeleceu um novo conceito de ensino de arte: a prática da polivalência. 
Segundo esta reforma, as artes plásticas, a música e as artes cênicas (teatro e dança) deveriam ser 
ensinadas conjuntamente por um mesmo professor da primeira à oitavas séries do primeiro grau”.  
De acordo com o texto da reforma, “Será obrigatória a inclusão de Educação Moral e Cívica, Educação 
Física, Educação Artística e Programas de Saúde nos currículos plenos dos estabelecimentos de 1º e 2º 
graus, observado quanto à primeira o disposto no Decreto-Lei n. 369, de 12 de setembro de 1969”. 
 
Essa reforma ocorreu no ano de 
 

A) 1971. 

B) 1973. 

C) 1977. 

D) 1978. 
 

21. Considere o excerto abaixo. 
 

“[...] permite uma interação dinâmica e multidimensional entre as partes e o todo e vice-versa, do 

contexto do ensino da arte, ou seja, entre as disciplinas, no inter-relacionamento das três ações básicas: 

ler, fazer e contextualizar e no inter-relacionamento das quatro ações decorrentes: decodificar, 

experimentar, refletir e informar” (RIZZI, 2008, p. 345). 

 

Esse excerto diz respeito à 
 

A) Abordagem Triangular. 

B) Escola Nova. 

C) Pedagogia Libertária. 

D) Pedagogia Tecnicista. 

 
22. Para que a inclusão na escola seja possível, é necessário ter como foco as necessidades dos alunos. A 

arte, nesse contexto, pressupõe o despertar e o aprimoramento de sua criatividade, oferecendo um 
contato constante com a realidade e a fantasia, propiciando o desenvolvimento do pensamento artístico, 
da percepção estética e da motivação. Sendo assim, é essencial 
 

A) democratizar e transformar a educação para que ela possa contar com a contribuição de pais, 
especialistas, professores, profissionais da saúde, entre outros 

B) democratizar e transformar a educação para evitar desentendimentos em sala de aula que permitam 
corroborar com posturas distintas, uma vez que é importante que cada grupo defenda sua identidade 
e características, sempre mantendo-as intactas.  

C) ter um currículo específico, pensado para cada nível social, e permitir se adaptar de tal maneira que 

não seja necessário alteração de espaço. 

D) ter um currículo específico, receber todas os alunos, sem distinção, e permitir se adaptar de tal 

maneira que não seja necessário alteração de espaço. 
 

23. Conhecido com o pai da dança moderna, seu trabalho revolucionou a produção artística do seu tempo e 
influenciou artistas de diferentes áreas. Trabalhou em busca de uma nova linguagem para a dança e 
desenvolveu amplo estudos sobre os elementos que constituem o movimento e a sua utilização. Criou, 
em 1915, o Instituto Coreográfico de Zurique. Essa descrição refere-se a 
 

A) François Delsarte. 

B) Jaques-Dalcroze. 

C) Merce Cunningham. 

D) Rudolf Laban. 
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24. O movimento neoconcreto surgiu no Rio de Janeiro, em meados da década de 50, em contraponto ao 

movimento concretista. Uma importante artista desse movimento é Ligya Clark. 

 

Os artistas neoconcretos: 

 

A) objetivavam combater a ideia da “arte pela arte”. 

B) objetivavam disseminar a ideia da “arte pela arte”. 

C) apoiavam o racionalismo na arte. 

D) disseminavam a forma como elemento primordial da arte. 
 

 

25. Avalie o excerto abaixo. 
 

Foi erguido no local que havia sido devastado pelo Grande Incêndio de Roma, no declive que Nero 

havia enchido com água, a fim de formar o lago em cuja margem construíra seu palácio. 

 

A afirmação remete à Arquitetura do 
 

A) Anfiteatro de Pompéia. 

B) Coliseu. 

C) Teatro de Delfos.  

D) Teatro de Epidauro. 

 

 

26. Analise a descrição abaixo. 
 

É considerado o maior monumento Art Nouveau no Rio Grande do Norte.  Construído em 1904 com 

o nome de Carlos Gomes (uma homenagem a um compositor de opera brasileiro, posteriormente, em 

1957, é que recebe seu atual nome), e tendo uma grande reforma, idealizada por Herculano Ramos em 

1910, ele trouxe todos os elementos da arte nova em sua fachada. 

 

O texto apresenta as características estilísticas  
 

A) da Casa da Ribeira. 

B) da Igreja do Galo. 

C) do Museu Câmara Cascudo. 

D) do Teatro Alberto Maranhão. 
 

 

27. Em Natal, o Movimento Modernista de 1922 repercutiu, inicialmente, no campo literário. Somente, em 
1949, esse movimento conseguiu se estabelecer, de forma definitiva, nas artes plásticas. O artista 
responsável é pela consolidação do modernismo nas artes plásticas foi 
 

A) Antônio Diogo da Silva Parreiras. 

B) Dorian Gray Caldas. 

C) Newton Navarro. 

D) Raymilson de Moura Rabello. 
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28. Considere o excerto abaixo, 
 

“LÁ NOS BARREIROS ONDE EU NASCI, 

EM SÃO GONÇALO ONDE EU ME CRIEI, 

EU VOU VOLTAR PRA MEU SÍTIO OITEIRO, 

ADEUS RIO DE JANEIRO, ADEUS.” 

 

Os versos acima foram cantados por uma das principais representantes da cultura popular do Rio Grande 

do Norte. Sua obra conseguiu destaque em todo país. O dom do canto, ela herdou do pai, Atanásio 

Salustino do Nascimento. Ela gravou na memória os cantos que ouvia desde cedo e que tiveram origem 

na cultura medieval e ibérica com histórias de bravos guerreiros, reis e princesas. Em setembro de 2005, 

ela recebeu das mãos do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva a comenda máxima da Cultura 

Popular, em Brasília. 

 

 A representante da cultura popular do Rio Grande do Norte à qual o texto se refere é   
 

A) Dona Eudoxia Ribeiro. 

B) Dona Jarluce. 

C) Dona Militana. 

D) Dona Suetônia Batista. 
 

 

29. Segundo Donis, em seu livro “Sintaxe da Linguagem Visual” (2002), numa manifestação visual,  o 
equilíbrio pode ser obtido  
 

A) através da simplicidade e da complexidade. 

B) através da unidade e da fragmentação. 

C) regularmente e irregularmente. 

D) simétrica e assimetricamente. 

 

 

30. No Ocidente, onde umas das maneiras de organizar as relações entre os sons se utiliza de um sistema 
Temperado, trabalhando com instrumentos de afinações fixas, é estabelecido que a menor distância 
utilizada entre dois sons recebe o nome de 
 

A) escalas menores. 

B) escalas maiores. 

C) semitom. 

D) tom. 
 


