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CONHECIMENTOS GERAIS 
 

LEGISLAÇÃO  
 
 

QUESTÃO 1 

Segundo o texto da Constituição Federal de 1988, o dever do Estado com a educação será efetivado 

mediante a garantia de 

(A) oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando. 

(B) progressiva universalização do ensino fundamental obrigatório e gratuito. 

(C) educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até quatro anos de idade. 

(D) educação básica gratuita, nas redes pública e privada, dos quatro aos dezessete anos de 

idade. 

 

QUESTÃO 2 

A Constituição Federal de 1988 estabelece que 

 “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. 

De acordo com seus dispositivos, é correto afirmar que  

(A) os estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino médio e superior. 

(B) o ensino fundamental regular será ministrado exclusivamente em língua portuguesa. 

(C) os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. 

(D) o ensino religioso, de natureza obrigatória, constituirá disciplina das escolas de ensino 

fundamental. 

 
 

QUESTÃO 3 

A Lei nº 12.772/2012 dispõe sobre a estrutura do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério 

Federal.  

De acordo com seus dispositivos, é correto afirmar que 

(A) o regime de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, em tempo integral, será 

exercido, necessariamente, com dedicação exclusiva. 

(B) a progressão na Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico ocorrerá 

com base nos critérios estabelecidos pela Lei nº 8.112/1990. 

(C) o desenvolvimento na Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 

ocorrerá mediante progressão funcional e avaliação de desempenho. 

(D) com as exceções previstas na Lei, o regime de 40 (quarenta) horas com dedicação exclusiva 

implica o impedimento do exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada. 
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QUESTÃO 4 

A Lei nº 8.112/1990 dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das 

autarquias e das fundações públicas federais. 

Segundo o texto legal, a 

(A) remoção é o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito do 

quadro geral de pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo Poder.  

(B) readaptação será efetivada em cargo de atribuições afins, respeitada a habilitação exigida, 

nível de escolaridade e equivalência de vencimentos. 

(C) redistribuição dar-se-á no deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do 

mesmo quadro, com ou sem mudança de sede. 

(D) recondução é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, ou no 

cargo resultante de sua transformação. 

 

QUESTÃO 5 

De acordo com os dispositivos da Lei nº 9.394/1996 (LDB), é correto afirmar que 

(A) os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais poderão 

ser aferidos, mas não reconhecidos pela instituição de ensino. 

(B) a educação profissional e tecnológica será destinada àqueles que não tiveram acesso ou 

continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria. 

(C) a Base Nacional Comum Curricular referente à educação de jovens e adultos incluirá 

obrigatoriamente estudos e práticas de educação física, arte, sociologia e religião.  

(D) 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 alunado. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÕES OBJETIVAS 
 
 

QUESTÃO 6 

 

 
DAN FLAVIN. Untitled (to Janie Lee), 1971.  

Disponível em: https://www.artsy.net. Acesso em: 3 out. 2022. 

 

Dan Flavin (1933-1996), artista estadunidense e representante da arte minimalista, desenvolveu, 

ao longo dos anos 1960 e 1970, diferentes experimentos que combinavam formas simples e 

lâmpadas fluorescentes. Em sua pesquisa, o artista defendeu que a luz poderia mudar a percepção 

do espaço utilizando apenas as lâmpadas coloridas ordenadas em determinadas posições.  

Na obra Untitled (to Janie Lee), Flavin modificou a apreensão sensorial do ambiente ao posicionar 

uma lâmpada horizontalmente em uma quina de parede, gerando, pela criação de uma sombra 

dupla, uma ilusão de rasgo com a formação de diferentes planos de cor.  

Os diferentes planos de cor trabalhados pelo artista nessa obra são compostos por 

(A) cores luz. 

(B) cores dióptricas. 

(C) cores pigmento-opacas. 

(D) cores pigmento-transparentes. 
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QUESTÃO 7 

A produção artística afro-brasileira estabelece, a partir da metade do século XX, espaços de reflexão 

entre os princípios da modernidade ocidental, o construtivismo e a busca por visualidades e 

iconografias próximas às questões afro-brasileiras e afro-diaspóricas. Neste contexto, encontram-

se a produção plástica de Abdias do Nascimento, Rubem Valentim e Emanoel Araújo.  

Ao analisar suas obras é necessário ter em mente que “os resultados das soluções compositivas 

determinam o objetivo e o significado da manifestação visual e tem fortes implicações do que é 

recebido pelo expectador” (DONDIS,1997, p. 29).  

DONDIS, D. A. Sintaxe da linguagem visual. São Paulo: Martins Fontes, 1997. 

Dito isto, observe as obras a seguir:  

(1) (2) (3) 

Máscara, 1976 Emblema, 1968 Quarteto ritual n. 2, 1971 

  

 
 

 

Disponível em: https://enciclopedia.itaucultural.org.br. Acesso em: 10 set. 2022.  
 

Correlacione informações sobre elas, seus artistas e suas estruturas compositivas: 
 
ARTISTA: 

(    ) Abdias do Nascimento 

(    ) Rubem Valentim 

(    ) Emanoel Araújo  

 

 

(    ) 

 
 

(    ) 

 

 
 

(    ) 

ESTRUTURA COMPOSITIVA:  

Sua obra pode ser vista como exercício lírico entre forma e 

cor. Apresenta maior diversidade de materiais e meios 

plásticos. 

Articula, de modo pictórico, elementos das religiões de 

matrizes africanas no Brasil, as diversas culturas africanas, 

com os elementos da linguagem da pintura 

contemporânea. 

Cria um novo léxico visual, ao fundir a geometria dos 

símbolos das religiões afro-brasileiras à racionalidade 

construtiva, experimentando o relevo. 

A sequência correta de informações é  

 ARTISTA  ESTRUTURA COMPOSITIVA 

(A) 3 - 2 - 1  1 - 3 - 2 

(B) 1 - 2 - 3  1 - 3 - 2 

(C) 3 - 1 - 2  3 - 1 - 2 

(D) 3 - 2 - 1  2 - 3 - 1 
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QUESTÃO 8 

 

 
 

Mona Grossa Oficial - @monagrossaoficial.  
Disponível em: https://www.instagram.com. Acesso em: 3 out. 2022. 

 
 
Nos primórdios da era digital, em 1976, o biólogo Richard Dawkins criou o conceito de “meme”, no 

seu bestseller O gene egoísta, em que define: 

Memes (unidades discretas de conhecimento, fofoca, piadas e assim por diante) são 

para a cultura o que os genes são para a vida. Assim como a evolução biológica é 

impulsionada pela sobrevivência dos genes mais aptos no pool genético, a evolução 

cultural pode ser impulsionada pelos memes mais bem-sucedidos. 

Apud: KOVACS, L. O que é meme? Disponível em: https://tecnoblog.net  
Acesso em: 15 ago. 2022. 

 
Ao longo do tempo, a noção de meme se atualizou para imagens, fotos, vídeos, GIFs para viralizar 

na internet. Funcionam transmitindo um conceito universal, que pode ser interpretado localmente, 

complementado com texto, compartilhando comentários pontuais sobre símbolos culturais, ideias 

sociais ou eventos atuais. 

Nesse sentido, ao observar os artefatos visuais apresentados acima, os quais se apropriam de uma 

obra de arte mundialmente conhecida e lhe atribuem novas formas e versões com representações 

do cotidiano, podemos considerar que o meme pode ser compreendido pela 

(A) organização e racionalização de um espaço imagético hierárquico. 

(B) metodologia Image Watching (olhando imagens). 

(C) abordagem crítica da cultura visual. 

(D) abordagem “ensinar a ver e ler”. 
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QUESTÃO 9 

 
  

Figura 1: OLIVEIRA, T.; ASSIS L. Releitura 
do quadro Independência ou morte, de 
Pedro Américo (1888), 2022. Disponível 
em: https://www1.folha.uol.com.br. Acesso 
em: 3 out. 2022. 

 

 
 
 
 

 
 

 

Figura 2: MUNDANO. Preservação ou 
morte!, 2020. Disponível em: 
https://conexaoplaneta.com.br/blog. 
Acesso em: 3 out. 2022. 

 

 

 

 

 

Em 2022, completa-se o Bicentenário da Independência do Brasil e os 100 anos da Semana de Arte 

Moderna. As Figuras 1 e 2 traduzem uma reflexão crítica sobre a construção da sociedade brasileira 

ao longo da história. A partir do quadro de Pedro Américo Independência ou morte (1888), os 

chargistas Triscila Oliveira e Leandro Assis e o artivista Mundano problematizam a pintura épica de 

Américo, que se pretendia uma pintura histórica, neste caso, com a finalidade de elaborar uma ideia 

de nação forjada em bases heroicas.  

Independência ou morte, de Américo, herda as críticas às pinturas de batalha de Victor Meirelles, 

as quais não satisfaziam mais aos anseios de um novo público burguês na capital, que não se 

identificava mais com o Império, por não serem próximas do real. 

Na Figura 1, podemos perceber a inserção de tipos humanos populares, heroicizados por Candido 

Portinari, que fazem menção a outros elementos constitutivos do povo brasileiro e representados 

de acordo com o pensamento social de sua época.  

Na Figura 2, Mundano faz uma homenagem ao cacique Aritana Yawalapiti, a principal liderança do 

Xingu, que morreu de covid-19 no início de agosto de 2020, e faz alusão ao genocídio indígena 

desde a colonização. 

Tangenciando os discursos das duas obras apresentadas e das referenciadas acima, a reflexão 

crítica contida neles se refere a 

(A) democracia racial. 

(B) ideologia de gênero. 

(C) preservação do meio ambiente. 

(D) construção da identidade nacional. 
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QUESTÃO 10 

Segundo Angela Ancora da Luz (2008, p.164), ao longo do século XX, “a escultura vai se afastando 

de seu conceito inicial, originário da ideia do escalpo, instrumento que, na mão do artista, ia retirando 

a matéria para permitir ao escultor buscar a forma desejada”. A partir dessas transformações, 

desenvolvem-se variadas soluções entre as obras escultóricas e desaparecem as 

compartimentações rígidas das categorias, fazendo com que uma superfície escultórica possa ser, 

também, uma pintura. 

Neste contexto, “o artista é livre para escolher ou recolher, cortar ou acoplar, sempre buscando 

estabelecer questões e desenvolver conceitos, mesmo que estes não tenham aflorado no universo 

teórico de suas propostas”. (OLIVEIRA; PEREIRA; LUZ, 2008, p. 165) 

Dentre as novas experiências escultóricas, que fazem integração entre a arte e a ecologia, 

apontando para a pauta do esgotamento ambiental, destaca-se um artista em que “a natureza é 

matéria e obra. O mundo vegetal – com suas árvores, folhas e raízes – constitui o material de suas 

esculturas”. (OLIVEIRA; PEREIRA; LUZ, 2008, p. 165)  

OLIVEIRA, M. A. R.; PEREIRA, S. G.; LUZ, A. A. História da arte no Brasil: textos de síntese.  
Rio de Janeiro: UFRJ, 2008. 

 
O artista caracterizado no enunciado é 

(A) Frans Kracjberg. 

(B) GTO (Geraldo Teles de Oliveira). 

(C) José Resende. 

(D) Waltércio Caldas. 

 

QUESTÃO 11 

O Barroco religioso é comumente conhecido como a arte da Contrarreforma, que constituiu um 

movimento de renovação das estruturas da Igreja Católica através do Concílio de Trento (1545-

1663). Dentre os objetivos principais da Contrarreforma localizaram-se a expansão dos domínios 

da fé cristã nas colônias espanholas e portuguesas e a firme oposição à Reforma Protestante.  

As construções religiosas realizadas no Brasil neste período, notadamente as da cidade do Rio de 

Janeiro, inspiraram-se nos traços estilísticos definidos originalmente por Bernini e Borromini e 

possuem características marcantes como a ornamentação abundante, o desenho variado das 

fachadas, o emprego de formas curvilíneas, a opulência e o revestimento integral das superfícies, 

entre outros.  

Entretanto, como problematizam Oliveira e Justiniano (2008), notam-se alterações estilísticas nas 

decorações da arquitetura religiosa barroca quando o estilo passa a ser aplicado em Portugal e, 

posteriormente, no Brasil. Em decorrência disso, a autora sinaliza que “dois estilos diferenciados se 

sucederam nas decorações barrocas das igrejas luso-brasileiras, ambos presentes na arquitetura 

religiosa no Rio de Janeiro”. (OLIVEIRA; JUSTINIANO, 2008, p. 125) 

OLIVEIRA, M. A. R.; JUSTINIANO, F. Barroco e Rococó nas igrejas do Rio de Janeiro.  
Disponível em: http://portal.iphan.gov.br.  Acesso em: 16 ago. 2022. 

 
Os estilos descritos no texto são 

(A) maneirista e joanino. 

(B) nacional português e joanino. 

(C) maneirista e contrarreformista. 

(D) nacional português e contrarreformista. 
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QUESTÃO 12 

Para decorar corpos e objetos, os Wajãpi do Amapá fazem uso da tinta vermelha do 

urucum, do suco do jenipapo verde e de resinas perfumadas. Onças, sucuris, jiboias, 

peixes e borboletas são parte de um repertório codificado de padrões gráficos. É por 

meio de suas formas ou de sua ornamentação, tal como lá no início dos tempos foram 

percebidas pelos primeiros homens, que os Wajãpi expressam a diversidade de seres, 

humanos e não humanos que, com eles, compartilham o universo. (DOSSIÊ IPHAN 2: 

WAJÃPI, 2006, p.12) 
 

DOSSIÊ IPHAN 2: WAJÃPI. Expressão gráfica e oralidade entre os Wajãpi do Amapá. Disponível em: 
http://portal.iphan.gov.br. Acesso em: 16 ago. 2022. 

 

A linguagem gráfica que os Wajãpi denominam Kusiwa sintetiza seu modo particular de conhecer, 

conceber e agir sobre o universo. 

Sobre a Arte Kusiwa e o conceito de artefato e ancestralidade, definido por Els Lagrou (Arte 

indígena no Brasil: agência, alteridade e relação. Belo Horizonte: C/ Arte, 2009), é correto afirmar 

que 

(A) os produtos Kusiwa são utilitários, não sendo, pois, considerados como objetos artísticos. 

(B) são práticas multidimensionais vivas, que dialogam com o gráfico e o oral, o mundo visível 

e o invisível. 

(C) os produtos visuais Kusiwa são parte de sua memória ancestral, sendo copiados até hoje 

para evitar seu esquecimento. 

(D) a expressão gráfica Kusiwa é abstrata e decorativa, e atende unicamente às expectativas 

do turismo local. 

 

QUESTÃO 13 

Câmara Cascudo, considerado um dos mais importantes estudiosos da cultura popular brasileira, 

chamava de tradicional a oralidade popular, que é passada de geração em geração, assim 

mantendo a cultura viva no imaginário e nas representações do povo. 

Da colonização portuguesa herdamos uma espécie de “passado medieval”, o qual pode ser 

percebido em diversas manifestações populares, principalmente nas regiões Norte e Nordeste do 

país, como a Cavalhada, o Reisado ou a contação de histórias sobre o Imperador Carlos Magno, 

entre outras. 

Imerso nas tradições populares nordestinas, Ariano Suassuna, dramaturgo, romancista, ensaísta e 

poeta brasileiro, criava em 1970 o Movimento Armorial (que no ano de 2022 completou 50 anos), 

“com a proposta de produzir uma Arte Brasileira, ligada às raízes de nossa cultura popular, mas 

erudita, e, por isso, universal”. (MATTAR, 2022, p.13) 

MATTAR, D. (Org.). Armorial: Mostra Movimento Armorial 50 anos. Rio de Janeiro: CCBB, 2022.  
Disponível em: https://ccbb.com.br. Acesso em: 16 ago. 2022. 

 

Assinale a alternativa em que se encontram as referências medievais, presentes no imaginário e 

nas representações populares brasileiras, que estão relacionados ao Movimento Armorial. 

(A) O termo “iluminogravura” foi criado por Ariano Suassuna para designar a cópia das 

iluminuras medievais por artistas eruditos brasileiros. 

(B) Os folhetos de cordel, cuja origem se dá na Idade Média, foram referência para o Movimento 

Armorial por convergirem artes visuais, literatura, teatro e música. 

(C) A escultura Armorial, de Francisco Brennand, almejava representar signos e insígnias 

presentes em esculturas, brasões e bandeiras medievais. 

(D) Tal relação entre a Idade Média e o Movimento Armorial é percebida no Alfabeto Sertanejo, 

por ser uma referência pictórica à ancestralidade medieval trazida pelos povos africanos. 
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QUESTÃO 14 

 
 

O artista plástico Abraham Palatnik Foto: Marcos Ramos / Agência O Globo.  
Disponível em: https://ogimg.infoglobo.com.br. Acesso em: 3 out. 2022. 

 
Abraham Palatnik foi um destacado artista brasileiro.  A sua trajetória foi marcada pela interlocução 

com muitos artistas como Ivan Serpa, Lygia Clark e Franz Weissman, além de outras figuras 

fundamentais para o desenvolvimento da arteterapia no Brasil como a Dra. Nise da Silveira e Almir 

Mavignier, no Hospital Psiquiátrico do Engenho de Dentro.  

Em sua pesquisa, integrou aos trabalhos os estudos no campo da luz e do movimento, nos quais o 

rigor matemático atua como um recurso de ordenação do espaço, fazendo com que suas obras 

sejam marcadas pela fusão entre o movimento, o tempo e a luz.  

Abraham Palatnik é considerado um dos precursores de uma corrente artística internacional que 

congrega outros artistas, como Cruz-Díez (1923-2019), Julio Le Parc (1923-) e Jesús Rafael Soto 

(1923-2005).    

A corrente artística a qual filia-se Abraham Palatnik é a 

(A) Op Arte. 

(B) Arte Conceitual. 

(C) Arte Cinética. 

(D) Arte Mecânica. 

 

QUESTÃO 15 

“Não existe na nossa língua uma palavra para Arte, talvez a mais próxima seja Hori: a miração, a 

visão espiritual, da cerimônia, do sonho, e que está presente em todo o mundo à nossa volta”, afirma 

Daiara Tukano, artista indígena contemporânea, participante na 34ª Bienal de São Paulo. 

Nesse sentido, sobre arte indígena no Brasil, Els Lagrou (2009, p. 11) pontua: “Ou seja, não é 

porque inexistem o conceito de estética e os valores que o campo das artes agrega na tradição 

ocidental que outros povos não teriam formulado seus próprios termos e critérios para distinguir e 

produzir beleza.” 

LAGROU, E. Arte indígena no Brasil: agência, alteridade e relação. Belo Horizonte: C/ Arte, 2009. 
 

Com base no exposto, Lagrou considera 

(A) a funcionalidade das artes indígenas e a sua contemplação como instâncias separáveis. 

(B) que as artes indígenas brasileiras são um fenômeno necessariamente distinto do artefato. 

(C) que as artes indígenas precisam ser separadas do cotidiano para manter sua sacralidade. 

(D) como obra de arte o corpo, que se torna artefato conceitual, e o artefato, um quase-corpo. 
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QUESTÃO 16 

 
 
Em sua produção artística, Marc Chagall realiza uma operação de 

(A) animismo realista. 

(B) fabulação visual. 

(C) expressão literária. 

(D) naturalismo abstrato. 

 

QUESTÃO 17 

O circuito brasileiro de exposições, nos últimos dois anos, vem explorando o conceito de 

interatividade e de exposição imersiva, o que tem ampliado, como temáticas de consumo e de 

mercado, as reproduções e objetos que se utilizam de obras de Monet, Van Gogh e seus expoentes.  

Diante do fato, é possível problematizar no ensino de arte diversos aspectos como: o conceito de 

obra, sua imaterialidade, o conceito de exposição participativa/imersiva, em diálogo com as 

visualidades delas provenientes. Pode, ainda, ser relevante para discussões acerca do 

Impressionismo e do Pós-Impressionismo, bem como ponte para a Arte Brasileira do século XX e 

seus modernismos.  

Segundo Gombrich (1993, p.530), “artistas de todo mundo entraram em contato com o 

Impressionismo em Paris e levaram consigo, na volta, as novas descobertas, assim como a nova 

atitude do artista como um rebelde contra os preconceitos e convenções do mundo burguês”.  

GOMBRICH, E. H. A história da arte. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1993. 
 

Assinale a alternativa que expresse as pontes do Impressionismo e os desdobramentos modernos 

nos primeiros anos do século XX. 

(A) Belmiro de Almeida e Ângelo Agostini são conhecidos como os únicos artistas tipicamente 

impressionistas deste período. 

(B) A produção artística deste grupo é muito homogênea, limitada pela academia e pelos 

modelos que vinham dos Estados Unidos.  

(C) Os artistas brasileiros buscando a Modernidade reproduziam um estilo europeu e seus 

preceitos da mesma forma que os aprendiam. 

(D) Georgina de Albuquerque e Arthur Timóteo da Costa fazem experimentações visuais 

modernas, em especial, com o Expressionismo e o Fauvismo.    

MARC CHAGALL. O Violoncelista, 1939. Disponível em: 
https://arthive.com. Acesso em: 3 out. 2022. 

 

Na estranha corrida para o ingênuo e o primitivo que 

agora começava, aqueles artistas que, como o próprio 

Rousseau, tiveram uma experiência em primeira mão da 

vida simples, desfrutavam de uma vantagem natural. 

Marc Chagall (1887-1985), por exemplo, um pintor que 

chegou a Paris vindo de um pequeno gueto provinciano 

da Rússia, pouco antes da 1ª Guerra Mundial, não 

consentiu que sua familiaridade com as experiências 

modernas apagasse suas recordações de infância. Suas 

pinturas de cenas e tipos de aldeia, como o músico que 

se fundiu com seu instrumento, lograram preservar algo 

do sabor e encanto pueril da verdadeira arte popular. 

GOMBRICH, E. H. A história da arte. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 1993, p. 586. 
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QUESTÃO 18 

Observe a imagem: 
 

 
 

ANNIE LEIBOVITZ. Rainha Elisabeth II. Castelo de Windsor, 2007. 
Disponível em: https://www.vogue.com. Acesso em: 3 out. 2022. 

 
 
Annie Leibovitz, fotógrafa retratista norte-americana que atua hoje nas revistas Vanity Fair e Vogue, 

é conhecida por seus retratos de caráter íntimo, cuja marca é a relação do retratista com o retratado. 

Em suas imagens, também é possível identificar referências da História da Arte por meio de análise 

da luminosidade. 

Com base no uso da luz, o estilo artístico referenciado por essa fotografia é o 

(A) Barroco. 

(B) Fauvismo. 

(C) Neoclássico. 

(D) Renascimento. 
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QUESTÃO 19 

No que se refere à América Latina, movimentos em defesa do ensino da arte ocorreram já nas 

primeiras décadas do século XX. Um deles é considerado por Ana Mae Barbosa (2015, p. 63) como 

“o único movimento modernista de ensino que deliberadamente, programaticamente, integrou a 

ideia de arte como livre expressão e cultura”, além de ser “o primeiro movimento de educação 

popular através da Arte da América Latina” (p. 69), de cunho multicultural, o qual já apontava valores 

defendidos hoje pela pós-modernidade. 

BARBOSA, A. M. Redesenhando o desenho: educadores, política e história. São Paulo: Cortez, 2015. 
 

O movimento de ensino da arte mencionado por Ana Mae Barbosa é: 

(A) Escola de Barbizon no México 

(B) Escuelas de Pintura al Aire Libre no México 

(C) Escolinhas de Arte no Brasil 

(D) Liceu de Artes e Ofícios no Brasil 

 

QUESTÃO 20 

No Carnaval do Rio de Janeiro de 2017, a Estação Primeira de Mangueira apresentou o samba-

enredo Só com a ajudo do santo, do carnavalesco Leandro Vieira, que abordou as devoções 

brasileiras e a relação das camadas populares com diversos santos e orixás, buscando valorizar o 

povo brasileiro em suas variadas manifestações de fé. Assim, ele não se caracterizou somente 

como uma ação de salvaguarda do samba como Patrimônio Cultural, mas, além disso, revelou-se 

como uma ação de salvaguarda da cultura brasileira, proteção de traços culturais formadores da 

nossa sociedade.  

Esse enredo recebeu do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) a sinalização 

de que a temática do desfile estava em consonância com o trabalho desenvolvido pela instituição, 

em específico, a função de salvaguardar o samba como patrimônio imaterial, que atende a 

Convenção da Unesco para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, ratificada pelo Brasil 

desde 2006 por meio do Programa Nacional do Patrimônio Imaterial. 

Segundo a definição do Iphan, os bens culturais de natureza imaterial são 

(A) práticas e domínios da vida social manifestos em saberes, ofícios e modos de fazer; em 

lugares que abrigam práticas culturais coletivas e em celebrações, formas de expressão 

cênicas, plásticas, musicais ou lúdicas. 

(B) compostos por um conjunto de bens culturais classificados segundo sua natureza, conforme 

os quatro Livros do Tombo: arqueológico, paisagístico e etnográfico; histórico; belas artes; 

e das artes aplicadas. 

(C) acautelados em âmbito federal e fazem parte do patrimônio que engloba os vestígios e os 

lugares relacionados a grupos humanos pretéritos responsáveis pela formação identitária da 

sociedade brasileira. 

(D) compostos por monumentos, conjuntos de construções e sítios arqueológicos, de 

fundamental importância para a memória, a identidade e a criatividade dos povos e a riqueza 

das culturas. 
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QUESTÃO 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Museu Brinquedim. 
Disponível em: http://www.museubrinquedim.org.br. Acesso em: 13 out. 2022. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enunciado:R 
 
 
 
 
 
 

O Museu Brinquedim, criado e mantido pelo artista Dim Brinquedim em Pindoretama (CE), se 

constitui pela exposição de sua obra, inspirada em brinquedos antigos, todos em movimento. A obra 

de Dim Brinquedim resgata os brinquedos e as brincadeiras, elementos essenciais na cultura das 

infâncias, como fonte de regaste de tradições e ativação da memória afetiva.  Partir das obras e da 

biografia do artista pode ser um caminho pedagógico para abordar a construção do conhecimento 

como um ato lúdico, criativo e experimental. 

BRASIL. Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica. Brasília: MEC, SEB, DICEI, 2013. 
MUSEU BRINQUEDIM. Disponível em: http://www.museubrinquedim.org.br. Acesso em: 25 out. 2022. 

 

Sobre a produção de Dim Brinquedim, é INCORRETO afirmar que 

(A) com o passar da vida adulta, o artista percebeu que a ludicidade permanece viva na 

reinvenção do que se vê e na invenção do que se imagina. 

(B) Dim Brinquedim começou a fazer brinquedos, ainda menino, pela danação de fazer, por 

curiosidade, apenas por estar feliz brincado e inventando. 

(C) o artista acredita que o brincante precisa da imaginação e do brinquedo para brincar, por 

isso, ao se descobrir artista, passou a construir objetos lúdicos. 

(D) o apelo lúdico e a interação orientam suas criações e a novidade é, também, uma marca de 

seu trabalho, destacada pelo uso de diferentes materiais, sendo a maioria reciclados. 

As Diretrizes Nacionais para Educação Básica (2013) apontam 

como princípios estéticos o cultivo da sensibilidade juntamente 

com o da racionalidade; o enriquecimento das formas de 

expressão e do exercício da criatividade; a valorização das 

diferentes manifestações culturais, especialmente as da cultura 

brasileira; a construção de identidades plurais e solidárias.  

Nesse contexto, o ensino de Artes Visuais do Colégio Pedro II 

destaca Arte e Infância como eixo temático nos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental, levando ao diálogo com as crianças o que 

são e de onde vêm os brinquedos e as brincadeiras, inter-

relacionando questões sobre presente e passado, tradição e 

erudição, patrimônio e bens de consumo.  
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QUESTÃO 22 
 

 

MARINA ABRAMOVIC. Art 
must be beautiful, artist 

must be beautiful. Frames 
da videoarte, 1975. 

Disponível em: 
https://www.youtube.com. 
Acesso em: 13 out. 2022. 

 
 

 
 

O vídeo me chamou a atenção pela forma como, em alguns momentos, a artista parece 

calma, penteando seu cabelo. Porém, subitamente, ela parece ter muita raiva, penteando seu 

cabelo ferozmente e falando a frase, de modo que sua raiva parece diretamente ligada à 

frase e ao que ela representa [...] a obra me causou encantamento, pela crítica que é feita, e 

como ela é feita. Ao mesmo tempo em que me causou repulsa nos momentos de raiva da 

artista, os cabelos arrancados me soaram como o barulho de unhas riscando o quadro negro. 

(Beatriz Dantas, estudante do Ensino Médio do Colégio Pedro II) (COHN, 2022, p. 339)  
 

COHN, G. Pedagogias da videoarte: a experiência de estudantes do Colégio Pedro II com obras 
contemporâneas. Coleção Cinema e Educações. Rio de Janeiro: Multifoco.  2022. 

 

 

O depoimento da estudante sobre a videoarte Art must be beautiful, artist must be beautiful [Arte 

deve ser linda, artista deve ser linda], de Marina Abramovic (1975), após visita à exposição “ELLES: 

Mulheres artistas na coleção do Centre Pompidou”, realizado no Centro Cultural Banco do Brasil 

(CCBB-RJ) em 2013, descreve a obra e nos dá pistas sobre suas temáticas. 

Dentre as obras das artistas apresentadas a seguir, a que mais se afasta das temáticas abordadas 

por Abramovic é 

(A) 

 
DANIELA MATTOS. Make Over, 2006. 

 (C) 

 
ROBERTA BARROS. Dar de si, 2011. 

(B) 

 
ANITA MALFATTI. Torso/Ritmo, 1915-

1916. 

 (D) 

 
JUDY CHICAGO. Dinner Party, 1974-1979. 
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QUESTÃO 23 
 
 
 

 
 

LYGIA PAPE. Caixa de baratas, 1967. 
Disponível em: https://enciclopedia.itaucultural.org.br. Acesso em: 13 out. 2022. 

 
 
 

De acordo com Nunes e Oliveira (2020), é comum, nas aulas de Artes Visuais, a apreciação de 

obras consideradas belas nas Histórias da Arte, atrelando suas estéticas às temporalidades, 

espaços e cânones. Quando se apresenta algo que foge aos padrões, geralmente figurativos e 

realistas, ocorre a tentativa, pelo professor, de contextualizar e enaltecer o momento histórico que 

se abriu ao novo, ao diferente. Embora haja um movimento social de quebra de padrões estéticos, 

como a exibição de corpos, cabelos, tons de pele diferentes, o que se desloca da zona de conforto 

e do senso comum mantém-se como esquisito, estranho ou feio. É imprescindível que o ensino de 

artes discuta os padrões de beleza e a ideia de que a feiura precisa promover alguma boniteza 

poética para coexistir com o belo. 

 

NUNES, S. C.; OLIVEIRA, S. R. R.. Para conversar com os alunos sobre a “feiura” da arte contemporânea. 
In: ANJOS, M.; RODRIGUES, A.; ROCHA, C. S. (Orgs.). XXIX Encontro Nacional da Associação Nacional 

de Pesquisadores em Artes Plásticas. Anais... Goiânia: Anpap, 2020. p.39-49. Disponível em: 
http://anpap.org.br. Acesso em: 24 set. 2022. 

 

Assinale a alternativa que relaciona o feio e ensino de artes na perspectiva apresentada pelas 

autoras supracitadas. 

(A) A Arte Contemporânea deve ser apresentada para respaldar a ideia de que a fealdade é a 

negação da arte, mantendo o status da arte como fonte de puro prazer. 

(B) Deve-se evitar dialogar nas aulas sobre a disputa entre o feio, o belo e a ruptura dos padrões 

estéticos vigentes, questionando o espaço/tempo em que se vive. 

(C) Cabe ao docente de Artes Visuais difundir provocações estéticas que despertem a estesia 

e que propiciem desdobramentos para discussões sociais sobre a imagem. 

(D) A aula de Artes Visuais deve assumir a fuga do desconhecido, pois o estranho desvia a 

atenção dos estudantes sobre a beleza ao promover movimentos sinestésicos. 
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QUESTÃO 24 

“O trabalho com as Artes Visuais na educação infantil requer profunda atenção no que 

se refere ao respeito das peculiaridades e esquemas de conhecimento próprios à cada 

faixa etária e nível de desenvolvimento. Isso significa que o pensamento, a 

sensibilidade, a imaginação, a percepção, a intuição e a cognição da criança devem ser 

trabalhadas de forma integrada, visando a favorecer o desenvolvimento das 

capacidades criativas das crianças” (p. 91, 1998). 

 

Sobre o ensino de Artes Visuais na Educação Infantil, assinale a alternativa em que consta o nome 

do documento oficial do qual foi retirado o trecho em destaque.  

(A) Base Nacional Comum Curricular 
(B) Diretrizes Nacionais para a Educação Básica 

(C) Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil 

(D) Parâmetros Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 

 

QUESTÃO 25 

No Centro de Referência em Educação Infantil Realengo (CREIR), do Colégio Pedro II, o 

acompanhamento do desenvolvimento das crianças é potencializado pelo trabalho bidocente entre 

professores de Artes Visuais.   

Em sua obra, Vea Vecchi (2017) discorre sobre o papel e a potencialidade do ateliê na educação 

da primeira infância. 

VECCHI, V. Arte e criatividade em Reggio Emilia: explorando o papel e a potencialidade do ateliê na 
educação da primeira infância. São Paulo: Phorte, 2017. 

 
 

Assinale a alternativa que apresenta o modelo de avaliação do ensino-aprendizagem na Educação 

Infantil que seja condizente com a exploração da potencialidade do ateliê de Artes Visuais 

preconizado por Vecchi. 

(A) Os portfólios, únicos por criança, devem conter os produtos finais das atividades, não 

cabendo assim registros orais, fotográficos ou audiovisuais, devendo ser produzidos e 

discutidos por todo corpo docente da escola. 

(B) Segundo Ana Mae Barbosa, a avaliação em Artes Visuais, na primeira infância, deve 

satisfazer os propósitos educacionais da escola conforme um currículo pré-estabelecido 

para as práticas com as crianças pequenas. 

(C) A pedagogia da escuta, defendida por Loris Mallaguzzi, não deve ser aplicada com crianças 

pequenas, por pressupor que nessa faixa etária as crianças ainda não estão maduras para 

articular suas ideias. 

(D) A observação, o registro reflexivo e a documentação das vivências, processos, 

experimentações artísticas das crianças constroem o processo avaliativo na primeira 

infância.  
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QUESTÕES DISCURSIVAS 
 

QUESTÃO 1 

Valor total do item: 20 pontos 

Em seu texto sobre o processo de modernização cultural no Brasil, Rafael Cardoso problematiza as 

abordagens históricas que, ao longo dos anos, promoveram a manutenção de um status quo para 

o Modernismo derivado dos ideais da Semana de Arte Moderna de 1922. Dentre outros assuntos, 

o autor aponta que uma cisão entre a cultura erudita e a cultura popular subsistiu nas discussões 

centrais do movimento modernista e operou de modo determinante uma ampliação dessa noção.  

Diferente de Paris ou Nova York, onde a cultura de massa apagou formas tradicionais 

de cultura popular e substituiu estruturas pré-industriais por modismos passageiros, o 

Rio de Janeiro é uma cidade onde o velho e o novo, o rural e o urbano, o sagrado e o 

profano desenvolveram maneiras únicas e peculiares de coexistir [...] Samba e Carnaval 

são as formas culturais específicas nascidas do contato entre as elites cariocas, ávidas 

por uma fantasia de Europa, e a pujante população constituída por imigrantes, migrantes 

e descendentes de pessoas escravizadas – estes últimos livres pela primeira vez para 

celebrar seus ritos e ritmos de matriz africana. (CARDOSO, 2022, p. 35) 
 

CARDOSO, R. Modernidade em preto e branco: arte e imagem, raça e identidade no Brasil, 
1890-1945. São Paulo: Companhia das Letras, 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realize uma leitura comparativa das imagens apresentadas, contextualizando e indicando como 

estas se relacionam com as perspectivas contemporâneas apontadas por Rafael Cardoso (2022) 

(15 a 20 linhas).  

HEITOR DOS PRAZERES. Carnaval 

nos Arcos da Lapa. Disponível em: 

http://artepopularbrasil.blogspot.com.  

Acesso em: 14 out. 2022. 

 

DI CAVALCANTI. Carnaval.  

Disponível em: 

https://enciclopedia.itaucultural.org.br. 

Acesso em: 14 out. 2022. 
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QUESTÃO 2 

Valor total do item: 20 pontos 

A Declaração de Incheon (2015) estabelece metas para a Educação a serem alcançadas até 2030, 

buscando ações ousadas e inovadoras para a transformação de vidas e a consolidação de uma 

nova visão. Em seu item 11, defende: 

Comprometemo-nos a desenvolver sistemas educacionais mais inclusivos, 

com melhor capacidade de resposta e mais resilientes para atender às 

necessidades de crianças, jovens e adultos nesses contextos, inclusive de 

deslocados internos e refugiados. Destacamos a necessidade de que a 

educação seja oferecida em ambientes de aprendizagem saudáveis, 

acolhedores e seguros, livres de violência.  

Marco da Educação 2030: Declaração de Incheon. Incheon, Coreia do Sul: Unesco, 2015.  
Disponível em: https://unesdoc.unesco.org. Acesso em: 16 ago. 2022. 

 

Nos dois últimos anos, vivenciamos a ocorrência da crise de sanitária mundial ocasionada pela 

pandemia de covid-19, a qual mudou drasticamente os modos de viver. Escolas foram fechadas, 

vínculos rompidos, vidas perdidas e, hoje, após a imunização de grande parte da população, foi 

possível retomar as atividades educacionais presenciais. 

O retorno às aulas presenciais em instituições públicas e privadas de 

educação básica de todo o país nesses primeiros meses de 2022 deixou 

evidente a especialistas e à comunidade escolar um quadro desafiador: 

recuperar o conteúdo não incorporado e curar sequelas psicossociais que 

atingem alunos e, não raras vezes, os professores. Afinal, a pandemia da 

covid-19 impôs a eles quase dois anos de afastamento total ou parcial do 

ambiente escolar.  

Fonte: Agência Senado 

O retorno educacional vem desvelando diversos problemas, e lidar com eles tem sido urgente. 

Observe as obras a seguir: 

 

Figura 1: LYGIA PAPE. Divisor, 1968. 
Disponível em: https://laart.art.br. Acesso em: 14 out. 2022. 
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Figura 2: ERNESTO NETO. Dengo, 2010.  
Disponível em: http://7f2arteband2010.blogspot.com. Acesso em: 14 out. 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: OPAVIVARÁ. Rede social, 2017. 
Disponível em: http://opavivara.com.br. Acesso em: 14 out. 2022. 

 

Relacione essas imagens ao conceito de inclusão apresentado pela Declaração de Incheon (2015) 

e às demandas do retorno presencial nas instituições de ensino (15 a 20 linhas) 
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QUESTÃO 3 

Valor do item A: 10 pontos 
Valor do item B: 10 pontos 
Valor total do item: 20 pontos 
 

 
MARIA MARTINS. O impossível, 1945. 

Disponível em: http://www.casarobertomarinho.org.br. Acesso em: 17 out. 2022. 
 

Maria Martins (1894-1973) é uma artista fundamental na história da arte brasileira e no panorama 

artístico internacional. É conhecida por suas esculturas em bronze, desenhos e gravuras que dão 

corpo a figuras femininas, mitologias indígenas amazônicas, afro-brasileiras e da Antiguidade. Nos 

anos 1940, após se mudar para os Estados Unidos, Maria Martins notabilizou o seu trabalho por 

sua intensa atividade em prol do sistema cultural e das redes de colaboração entre as diferentes 

instâncias do sistema artístico, no Brasil e fora dele.  

Em seu trabalho, buscou referências nas mitologias da Amazônia e nas culturas afro-diaspóricas, 

dialogando com as tendências modernistas brasileiras e, em específico, com um movimento de 

vanguarda internacional. Questões ligadas ao erotismo, ao desejo e ao feminino marcaram 

profundamente a sua obra, fazendo com que a sua produção artística sofresse muito preconceito 

por desafiar a moralidade do período.  

 

(A) As obras de Maria Martins aproximam-se da proposta modernista brasileira e, em específico, 

de um movimento de vanguarda internacional.  

 Situe o movimento no qual a obra da artista está inserida, destacando as ideias 

centrais desta vanguarda (5 a 10 linhas) 

(B) As tendências modernizantes percebidas na produção artística da América Central e do Sul 

fizeram com que a mesma vanguarda artística acolhida por Maria Martins fosse também 

relevante para as obras de outros artistas.  

 Cite dois artistas modernistas, um(a) da América Latina  e outro(a) brasileiro(a), que 

abraçaram o mesmo movimento artístico que Maria Martins. (2 linhas) 



 

21 
 

COLÉGIO PEDRO II 
Concurso Público de Provas e Títulos para preenchimento de cargos vagos da Carreira de Magistério do 
Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
Edital nº 30/2022 – ARTES VISUAIS 
  

 

QUESTÃO 4 

Valor total do item: 40 pontos 

Na Educação Infantil, a fim de realizar um trabalho de arte satisfatório, os docentes precisam 

descobrir quais são os interesses, vivências, experiências, linguagens, modos de conhecimento de 

arte e práticas de vida de seus estudantes. 

Elabore um plano de aula para a Educação Infantil, que aborde prática de ateliê e fundamentos das 

Artes Visuais. Obedeça ao roteiro a seguir, em 25 a 30 linhas, apontando as materialidades que 

serão investigadas pelas crianças, a organização do espaço físico e temporal e, ao menos, um 

artista contemporâneo. 

Roteiro: 

1- Tema; 

2- Objetivo; 

3- Conteúdo; 

4- Procedimento de ensino (duração, materiais, recursos, sequência didática); 

5- Avaliação. 
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