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ARTES – ARTES VISUAIS 2 

1ª. FASE – PROVA OBJETIVA 

 

01) Segundo a LDB/96, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

 

I. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola.  

II. Estabelecimento de taxas escolares visando viabilizar uma escola pública de qualidade. 

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

IV. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. 

V. Gestão escolar centralizada para garantir padrões de qualidade do desempenho escolar. 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 

 

A(   ) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas. 

B(   ) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.  

C(   ) Somente as afirmativas II, III e V estão corretas. 

D(   ) Somente as afirmativas I, IV e V estão corretas. 

E(   ) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

02) Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) auxiliam o professor na tarefa de reflexão e 
discussão de aspectos do cotidiano da prática pedagógica, a serem transformados 
continuamente pelo professor. Algumas possibilidades para a sua utilização são: 

 

I. Rever objetivos, conteúdos, formas de encaminhamento das atividades, expectativas de 
aprendizagem e maneiras de avaliar. 

II. Refletir sobre a prática pedagógica, tendo em vista uma coerência com os objetivos propostos. 

III. Preparar um planejamento que possa de fato orientar o trabalho em sala de aula. 

IV. Discutir com a equipe de trabalho as razões que levam os alunos a terem maior ou menor 
participação nas atividades escolares. 

V. Identificar, produzir ou solicitar novos materiais que possibilitem contextos mais significativos 
de aprendizagem. 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 

 

A(   ) Somente as afirmativas II, III, IV e V estão corretas. 

B(   ) Somente as afirmativas II, III e V estão corretas. 

C(   ) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas. 

D(   ) Todas as afirmativas estão corretas. 

E(   ) Somente as afirmativas I, III, IV e V estão corretas. 
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03) Com relação ao artigo 26 da LDB/96, que esclarece sobre os currículos do ensino 
fundamental e médio, assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE as lacunas 
abaixo.  

Art. 26 – Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional 
______________, a ser complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento 
escolar, por uma parte_________________, exigida pelas características regionais e locais 
da sociedade, da cultura, da economia e da clientela. 

 

A(   ) comum – diversificada  

B(   ) específica – cultural  

C(   ) ampliada – diversificada  

D(   ) diversificada – comum  

E(   ) comum – setorial  

 

 

04) Assinale a alternativa CORRETA. 

Fazenda (1994) propõe que os professores deveriam promover uma mudança diante da 
rigidez da organização disciplinar, o que implicaria compreender a prática interdisciplinar em 
três sentidos. Seriam eles: 

 

A(   ) Desejo; forma estrutural; aspectos teóricos. 

B(   ) Atitude; forma de organização administrativa e pedagógica da escola; prática curricular. 

C(   ) Atitude; possibilidade científica e tecnológica; desejo. 

D(   ) Vontade pessoal e do grupo; atitude; prática curricular. 

E(   ) Atitude; aspectos teóricos; formato organizacional diferenciado. 

 

05) Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE as lacunas abaixo. 

Segundo Zabala (1998), a _________________ ________________ é o melhor instrumento 
de avaliação, quando não o único, para aquisição do conhecimento de aprendizagem dos 
alunos.  

 

A(   ) verificação automática 

B(   ) aprovação automática 

C(   ) observação sistemática 

D(   ) observação automática 

E(   ) aprovação sistemática  
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06) A educadora Maria Cristina da Rosa aponta determinadas propostas de ensino de arte que 
surgiram na década de 1980, entre elas a da Cultura Visual. Esta proposta: 

(Fonte: ROSA, Maria Cristina da. A formação de professores de arte: diversidade e complexidade 
pedagógica. Florianópolis: Insular, 2005) 

 

I. Explora os discursos sobre os quais as imagens constroem relatos do mundo social. 

II. Relaciona o estudo do objeto artístico com o seu contexto cultural e de produção. 

III. Apresenta imagens de obras de arte e enfatiza os elementos da linguagem visual.  

IV. Explora técnicas que valorizam a expressão individual e a originalidade. 

V. Questiona os saberes construídos e o sistema de cultura. 

 

 Assinale a alternativa CORRETA. 

 

A(   ) Somente as afirmativas I, II e V estão corretas. 

B(   ) Todas as afirmativas estão corretas. 

C(   ) Somente as afirmativas II, IV e V estão corretas. 

D(   ) Somente as afirmativas III e IV estão corretas. 

E(   ) Somente as afirmativas I, II, III e V estão corretas. 

 

07) “Nos dias de hoje, as imagens visuais têm uma presença cada vez maior na vida das pessoas. 
Imagens nos são apresentadas e representadas a todo momento, num misto de criação e 
recriação. A apropriação e transformação de imagens procura dar uma nova significação a 
imagens já conhecidas, e ocupa grande espaço na mídia, sendo cada vez mais usada em 
cartazes, outdoors e nos meios de comunicação eletrônicos.”  

 (Fonte: PIMENTEL, L. G. Tecnologias contemporâneas e o ensino da arte. In: BARBOSA, A. M. 
Inquietações e mudanças no ensino da arte. São Paulo: Cortez, 2003, p. 85-87) 

 

 A respeito da relação entre as tecnologias contemporâneas e o ensino da arte, assinale a 
alternativa CORRETA. 

 

A(   ) No contexto tecnológico, não há a necessidade de se desenvolver a competência de 
analisar a imagem. 

B(   ) Os modos de produção e de conhecimento da imagem não são tão diversificados quanto os 
meios tradicionais. 

C(   ) Acessar e interagir em espaços virtuais de diversas nacionalidades e culturas não é um dos 
caminhos possíveis para o avanço do ensino da arte na escola. 

D(   ) O uso de novas tecnologias possibilita aos alunos desenvolver sua capacidade de pensar e 
fazer arte contemporaneamente. 

E(   ) Atualmente, todas as imagens podem ser construídas e trabalhadas virtualmente, sendo 
possível descartar na escola os meios tradicionais de se criar e elaborar uma imagem.   
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08) A arte é uma dimensão essencial da vida humana em geral, a qual possibilita diferentes e 
novas maneiras de olhar, sentir, compreender a realidade humano-social, por meio da 
produção de inúmeros objetos denominados obras de arte. Tendo um papel fundamental na 
formação humana, a arte em sua essência representa a realidade e expressa visões do 
mundo e do artista, retratando aspectos políticos, ideológicos e culturais, de forma que seu 
ensino durante todo o desenvolvimento da criança e do adolescente é de extrema 
importância.  

 Considerando a importância e a necessidade do ensino da arte nas escolas, assinale a 
alternativa CORRETA. 

   
A(   ) O acesso e a apropriação de obras de arte têm sua importância colocada como prioritária 

dentre todas as disciplinas nas escolas da Educação Básica no Brasil, o que leva a cada dia 
a uma maior compreensão sobre a arte e o seu ensino, fenômeno que pode ser observado 
nas provas de vestibular, em relação ao número de questões sobre arte.   

B(   ) A escola é a instituição responsável pela promoção da educação de modo sistemático, não 
cabendo a ela o papel de intermediar o contato do aluno com a arte. 

C(   ) O conhecimento artístico e a experiência estética apresentam-se como um dos meios de 
subsidiar a produção artística, possibilitando novas maneiras de olhar, sentir, perceber e 
entender a realidade e as expressões da cultura e de si mesmo.  

D(   ) O espaço, o tempo e a rotina escolar possibilitam que cotidianamente o aluno possa estar 
em contato com o patrimônio artístico do seu estado ou município. 

E(   ) Um princípio defendido por estudos contemporâneos está relacionado à aprendizagem dos 
conhecimentos artísticos, a partir da relação entre o fazer, o ler, o contextualizar arte e a 
livre expressão.  

 

09) Assinale a alternativa CORRETA. 

 Fusari e Ferraz destacam que o ensino e aprendizagem da arte “requer uma metodologia que 
possibilite aos estudantes a aquisição de um saber específico, que os auxilie na descoberta 
de novos caminhos, bem como na compreensão do mundo em que vivem e suas 
contradições”. Para que isto aconteça, o professor de arte precisa posicionar-se com clareza 
sobre as dimensões estéticas e artísticas que devem conectar-se na educação escolar dos 
estudantes. Para as autoras, as concepções de estético e artístico são distintas, sendo que: 

 
(Fonte: FUSARI, Maria F. de Rezende; FERRAZ, Maria Heloísa C. de T. Arte na educação escolar. São 
Paulo: Cortez, 1993, p. 17-18) 

 
A(   ) estético em arte diz respeito à beleza da forma e sua aceitação em um determinado 

tempo/espaço sociocultural; já a concepção de artístico relaciona-se diretamente com o uso 
de cânones e com a fidelidade da representação do que é apresentado ao público. 

B(   ) estético em arte diz respeito à compreensão sensível-cognitiva do objeto artístico inserido 
em um determinado tempo/espaço sociocultural; já a concepção de artístico relaciona-se 
diretamente com o ato de criação da obra de arte, o que envolve a sua concretude física e o 
contato com o público. 

C(   ) estético em arte diz respeito a um padrão visual aceito em um determinado tempo/espaço 
sociocultural; já a concepção de artístico relaciona-se com a obra de arte, diferindo-se do 
que é produzido para a cultura de massa. 

D(   ) estético em arte diz respeito ao conhecimento culto do objeto artístico inserido em um 
determinado tempo/espaço sociocultural; já a concepção de artístico relaciona-se 
diretamente com um estilo próprio de produção da obra de arte. 

E(   ) estético em arte diz respeito ao bom gosto, o que é considerado digno de ser considerado 
obra de arte em um determinado tempo/espaço sociocultural; já a concepção de artístico 
relaciona-se diretamente com a técnica empregada pelo artista, o que envolve materiais e 
modos de uso. 
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10) Assinale a alternativa CORRETA. 

 Elliot Eisner discorda da opinião de alguns profissionais que argumentam que nas artes 
visuais a sequência não é fundamental no currículo. Para este autor, a sequência 

(Fonte: EISNER, Elliot. Estrutura e mágica no ensino de arte. In: BARBOSA, Ana Mae (Org.). Arte-
educação: leitura no subsolo. São Paulo: Cortez, 1997, p. 77-92) 

 

A(   ) não enfoca a organização e a continuidade das atividades. 

B(   ) produz programas educacionalmente estáticos. 

C(   ) possibilita a naturalização da obra de arte universal. 

D(   ) reduz a automaticidade e a internalização do aprendizado.  

E(   ) propicia a complexidade e a sofisticação das ideias e habilidades. 

 

11) Assinale a alternativa CORRETA. 

 O ensino de arte no currículo escolar da educação básica envolve três segmentos: 

 

A(   ) ensino formal, ensino não formal e ensino de jovens e adultos. 

B(   ) educação nas creches, educação no turno escolar e educação no contraturno.  

C(   ) ensino normal, ensino profissionalizante e ensino técnico. 

D(   ) educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. 

E(   ) escola pública, escola particular e escola mista. 

 

12) “No campo específico das artes plásticas a conquista da liberdade de pesquisa foi talvez uma 
das maiores vitórias do modernismo. A tentativa inigualada, por sua qualidade resultante, em 
Tarsila em particular, e em Di Cavalcanti, de conseguir uma integração da brasilidade neles 
inerente por meio de uma linguagem atual do ponto de vista pictórico, foi a expressão mais 
elevada do movimento.”  

 (Fonte: AMARAL, A. A. Artes Plásticas na Semana de 22. São Paulo: 34, 1998, p. 239)  

 

 Sobre o modernismo no Brasil, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A(   ) A singularidade do modernismo brasileiro foi movimentada pelo desejo dos intelectuais em 
construir a arte do próprio país, pautada em conceitos estéticos do modernismo europeu, 
favorecendo interpretações de estilos passados e menosprezando as artes locais.   

B(   ) Os modernistas brasileiros não declaram o rompimento com o tradicionalismo cultural 
associado às correntes literárias e artísticas anteriores: o parnasianismo, o simbolismo e a 
arte acadêmica. 

C(   ) Tarsila do Amaral não esteve presente ao evento de 1922, o que não tira o seu lugar de 
grande expoente do modernismo brasileiro. Associando a experiência europeia aos temas 
nacionais, a pintora produz uma obra emblemática das preocupações do grupo modernista. 

D(   ) Dentre os artistas plásticos que participaram da Semana de Arte de 1922, estão: Anita 
Malfatti, Di Cavalcanti, Alfredo Volpi e Victor Brecheret. 

E(   ) A escolha das obras e os convites para a participação na Semana de Arte de 1922 foram 
definidos segundo um critério: os artistas deviam seguir a Academia mas, por outro lado, 
mostrar novas interpretações deste modelo.  
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13) Sobre a história do ensino da arte no Brasil, indique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as 
afirmativas abaixo. 

 

(    ) Inicialmente, a arte e o seu ensino foram trazidos para o Brasil pelos jesuítas, no período de 
colonização.  

(    ) Os primeiros artistas no Brasil, no período colonial, eram estrangeiros, autodidatas, 
preparados pela igreja católica e vindos de países como Holanda, Itália e França, em busca 
de novas temáticas para suas obras.   

(    ) É a partir do século XIX, com a vinda da corte portuguesa, em 1808, que a arte brasileira e o 
seu ensino começam a se fortalecer. 

(    ) Antes da vinda da corte portuguesa ao Brasil, ainda que fosse de interesse dos portugueses 
favorecerem a cultura de suas colônias, consideravam que esta questão poderia levar à 
independência. 

(    ) Após a vinda da corte portuguesa para o Brasil, D. João VI contratou um grupo de artistas 
franceses, os quais desembarcaram em terras brasileiras em 1816, movimento chamado de 
Missão Artística Francesa.  

(    ) A partir do final do século XIX, com a inauguração da primeira escola superior do Brasil 
voltada às humanidades, chamada de Academia Imperial de Belas Artes, o ensino artístico 
foi incluído nas escolas públicas elementares. 

 

 Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 

 

A(   ) V – V – F – F – V – F  

B(   ) F – V – V – V – F – F  

C(   ) F – V – V – F – V – V  

D(   ) V – F – V – F – V – F  

E(   ) V – F – F – V – F – V  

 

 

14) Assinale a alternativa CORRETA. 

 Para Abigail Housen (1983), Robert William Ott (1984) e Michael Parsons (1992), os leitores 
de obras de arte percorrem níveis de desenvolvimento estético, sendo que para Robert Ott 
são cinco os níveis de leitura de imagem, na seguinte sequência: 

 

A(   ) descrevendo, analisando, interpretando, fundamentando e revelando. 

B(   ) interpretando, analisando, fundamentando, descrevendo e revelando. 

C(   ) revelando, fundamentando, descrevendo, analisando e interpretando. 

D(   ) descrevendo, interpretando, analisando, fundamentando e revelando. 

E(   ) analisando, descrevendo, revelando, interpretando e fundamentando. 
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15) Sobre as abordagens e estudos contemporâneos do ensino da arte, correlacione os itens da 
coluna 1 com a coluna 2. 

 

 
 Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 
 
A(   ) IV – I – III – II  
B(   ) I – IV – II – III 
C(   ) III – I – II – IV  
D(   ) II – IV – I – III  
E(   ) IV – I – II – III  
 
 
16) A psicóloga Abigail Housen relaciona os estágios de apreciação estética com níveis de leitura 

de imagens. Considerando a sequência de Housen, relacione a coluna 1 com a sua 
denominação na coluna 2. 

 
Coluna 1 Coluna 2 

I. Primeiro estágio           (    ) Interpretativo 
II. Segundo estágio             (    ) Construtivo 
III. Terceiro estágio       (    ) Descritivo   
IV. Quarto estágio              (    ) Re-criativo 
V. Quinto estágio      (    ) Classificatório 

 

  
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 
 

 

A(   ) IV – II – I – V – III  
B(   ) V – II – I – IV – III  
C(   ) IV – I – II – III – V 
D(   ) III – II – I – V – IV 
E(   ) II – V – I – III – IV 
 

COLUNA 1 COLUNA 2 
I. Cultura Visual (    ) Associar o trabalho artístico das mulheres que é realizado em 

casa com o trabalho de mulheres artistas contemporâneas 
significa entender que os dois tipos de trabalhos estão 
relacionados pela mesma linha estética. Trata-se de uma 
tentativa de levar os estudantes a se tornarem conscientes de 
que as artes visuais representam uma experiência estética 
para o artista e para os fruidores, da mesma forma que os 
fazeres especiais das mulheres também representam uma 
experiência estética para elas e para as pessoas que os 
apreciam. 

II. Proposta Triangular (    ) Sua noção é interdisciplinar e busca referências da arte, da 
arquitetura, da história, da psicologia cultural, da antropologia, 
etc., e considera a imagem não apenas em termos de valor 
estético, mas principalmente buscando compreendê-la em 
relação a seus significados culturais. 

III. Multiculturalidade (    ) A construção do conhecimento no ensino da arte caracteriza-
se por uma educação predominantemente estética, podendo 
se constituir em três eixos que possibilitam a compreensão e a 
imersão nos códigos artísticos e culturais. 

IV. Estética do Cotidiano (    ) Supõe ampliar o conceito de Arte, de um sentido mais restrito 
e excludente para um sentido mais amplo de experiência 
estética, que considere relações da cultura local e universal e 
dos diversos campos do conhecimento. 
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17) As principais técnicas trabalhas tradicionalmente na escultura, como a fundição, o entalhe e a 
modelagem, deixam de ser utilizadas por artistas no início do século XX. Os materiais 
modernos e contemporâneos também se distinguem das peças feitas em pedra, metal e 
madeira, materiais utilizados anteriormente na História da Arte.  

 Relacione as descrições apresentadas na coluna 2 com os respectivos artistas enumerados 
na coluna 1. 

 

Coluna 1 Coluna 2 

(    ) Suas “pinturas moles”, como chama seu trabalho, são feitas a 
partir de procedimentos próximos aos da colagem: tecidos ricos 
em texturas e de cores intensas são sobrepostos, entrelaçados, 
recortados e pintados. Como ferramenta de trabalho, usa a 
máquina de costura, e o resultado é uma superfície volumosa e 
estufada, que fica no limite entre pintura e objeto. 

(    ) Sua obra Bichos segue o seguinte conceito: permite que o 
espectador dobre, mexa, combine as formas, ou seja, não é 
uma obra acabada, convidando quem a vê a interagir. 

(    ) A obra Guitarra deu um salto radical da tradição escultórica 
para uma nova técnica, a assemblage. Construída com 
materiais cotidianos, a partir de chapas metálicas e arames, a 
obra inova no uso de materiais diferentes dos tradicionais. 

(    ) Suas obras revelam o diálogo com o espaço expositivo e seus 
elementos arquitetônicos. As esculturas desenvolvidas entre 
1995 e 1997 são mais fluidas, realizadas com materiais 
semitransparentes. 

(    ) No período de 1963 a 1967, realiza suas “esculturas moles”, 
objetos comuns construídos em material flexível com 
enchimentos macios. Estes trabalhos subvertem a função do 
objeto, apresentando ao público formas amolecidas com 
propriedades sensoriais. 

(    ) Desenvolveu os primeiros móbiles, no começo do século XX, 
termo empregado para nomear esculturas, em geral abstratas, 
compostas de materiais leves, suspensos no espaço por meio 
de fios. 

I. LYGIA CLARK 

II. PABLO PICASSO 

III. ALEXANDER CALDER 

IV. CLAES OLDENBURG 

V. LEDA CATUNDA 

VI. IOLE DE FREITAS 

 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 
 

A(   ) I – IV – III – VI – V – II  

B(   ) V – I – II – IV – III – VI  

C(   ) V – I – II – VI – IV – III  

D(   ) VI – I – II – IV – V – III  

E(   ) VI – V – III – II – IV – I   
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18) Por que se estudam os elementos formais e compositivos em artes visuais? Assinale a 
alternativa INCORRETA. 

 

A(   ) Para que os alunos compreendam que os artistas, ao darem visibilidade a um determinado 
conteúdo, lançam mão de elementos formais, como por exemplo a linha; a forma ou a 
superfície; a cor e a luz; a luz e a sombra; o espaço e o volume, os quais, em razão da 
intenção, são organizados na composição adquirindo diferentes significados, tais como 
dinamicidade, rigidez, movimento, ordem, desordem, etc. 

B(   ) Para que os alunos conheçam as estratégias de composição utilizadas pelo artista em sua 
obra, tais como unidade e contraste, peso e ritmo visual, linha de força, equilíbrio, simetria, 
por meio das quais os artistas dão visibilidade a uma ideia, tema, assunto, etc. 

C(   ) Para que os alunos compreendam e dominem os procedimentos técnico-estilísticos 
inventados por artistas de diferentes épocas. Para isso constitui instrumento fundamental o 
estudo das regras de composição e dos elementos formais (a linha; a forma ou a superfície; 
a cor e a luz; a luz e a sombra; o espaço e o volume). 

D(   ) Para que os alunos tenham conhecimento sobre os conteúdos que dizem respeito a um 
período ou a um momento da história, pautado na análise crítica dos significados das 
produções artísticas (quando foi feito e onde está?), ou da função das obras de arte (por que 
e para quem é feito?). 

E(   ) Para que os alunos tenham o domínio prático sobre os elementos formais e sobre os 
diferentes modos de compor, fazendo-os assim perceber a técnica do artista, as convenções 
usadas e se ele rompeu com estilos já conhecidos. 

 

19) “O assunto avaliação é extremamente polêmico e contemporâneo. Palavras como avaliação, 
auto-avaliação, processo, produto, valor, nota, julgamento, etc. envolvem pessoas, sonhos, 
projetos de vida e, ainda, questões éticas. Critérios de avaliação não surgem do nada. São 
frutos de uma sociedade, de uma ideologia, de determinada visão de mundo, de uma época 
ou país; cada um refletindo práticas, teorias e concepções pedagógicas diferentes.”  

 (Fonte: MARTINS, M. C. F. D. Didática do ensino da arte: a língua do mundo: poetizar, fruir e conhecer 
arte. São Paulo: FTD, 1998, p. 142)  

 Sobre avaliação, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A(   ) Na avaliação do fazer artístico, deve-se observar se o aluno produz trabalhos utilizando sua 
poética pessoal para expressar e comunicar imagens, ideias, pensamentos e sentimentos. 

B(   ) A avaliação se restringe a um instrumento de controle do professor, tendo como função 
constatar a aprendizagem do aluno, quantificando-a por meio de notas, devendo reorientar 
as situações de aprendizagem do aluno nos próximos níveis escolares.  

C(   ) É preciso que o professor saiba quais os objetivos e conteúdos de ensino em arte, e que 
leve em conta os processos de construção dos saberes e das aprendizagens do fazer e do 
ler imagens em arte.  

D(   ) Deve contemplar os conteúdos que foram ensinados ou promovidos pela escola, 
percebendo o que de fato se aprendeu, por meio da observação e registro dos avanços, o 
que significa situar as aprendizagens. 

E(   ) Quanto ao conhecimento artístico, a avaliação deve considerar se o aluno é capaz de 
construir conceitos sobre arte, bem como relacionar e comparar intenções e valores nas 
manifestações artísticas e estéticas do passado e da atualidade, na sua própria cultura e na 
de outros povos. 
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20) Considerando a imagem apresentada, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

 
Título: A lição 

Regina Silveira, 2002 

Coleção Pinacoteca do Estado de São Paulo 

Disponível em: http://reginasilveira.uol.com.br/portfolio.php#imagens 

Acesso em: 14 nov. 2010 

 

A(   ) A artista exprime sua visão crítica da instituição arte por meios predominantemente visuais 
em detrimento de discursos narrativos. 

B(   ) A representação da sombra, associada ao volume real de sólidos, resulta num espaço que 
não é apenas sólido ou pictórico, mas também gráfico. 

C(   ) Este trabalho da artista desfaz as fronteiras convencionais entre a pintura e a escultura. 

D(   ) As possibilidades poéticas da sombra são trabalhadas na construção e na percepção do 
volume. 

E(   ) Os sólidos abstrato-geométricos agigantados estão arranjados numa composição tradicional 
de paisagem. 

 

21) Com relação à arte contemporânea, assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE 
as lacunas abaixo. 

 

I. ________________: desdobramento da escultura e pintura, considerando as contaminações 
que carrega das práticas interdisciplinares que agrupam teatro, dança, música e poesia. 
Surge nos anos 1960 e tem pontos de contato com a arte conceitual praticada nos anos 1970. 

II. Os temas e materiais utilizados na _____________ buscavam tratar das propriedades dos 
elementos utilizados, que poderiam sofrer transformações com o passar do tempo. Propõe a 
utilização de materiais inúteis, simples, o que hoje comumente chamamos de sucata: metal, 
pedra, areia, madeira, trapos, etc. 

                                  
A(   ) happening – arte relacional 
B(   ) assemblage – arte dadaísta 
C(   ) instalação – arte conceitual  
D(   ) grafite – arte contemporânea 
E(   ) performance – arte povera 
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22) Assinale a alternativa CORRETA. 

 A cena contemporânea tende a fixar-se na década de 1960, com o rompimento em relação à 
pauta moderna, o que é lido por alguns como o início do pós-modernismo. Estão entre as 
correntes contemporâneas de característica internacional:          

                      

A(   ) arte conceitual, minimalismo e body art. 

B(   ) minimalismo, formalismo e abstracionismo. 

C(   ) instalação, expressionismo e dadaísmo. 

D(   ) arte conceitual, impressionismo e minimalismo. 

E(   ) videoarte, pop art e surrealismo.  

 

23) Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE as lacunas abaixo. 

 

 Durante 500 anos, desde o início da Renascença, os artistas foram guiados pelos princípios 
da ________________, de acordo com os quais o artista representava o seu modelo ou 
objeto que via de um único ponto de vista fixo. O _______________rompe com este modo de 
representação ao mostrar simultaneamente múltiplos aspectos de um mesmo objeto. 
_____________aproveitou os ensinamentos de Cèzanne e geometrizou cada vez mais as 
formas, rompeu com a distinção entre as forma e o fundo, pintando figuras com seus 
membros deslocados. Aos estudos da forma, somaram-se as reflexões deste artista sobre a 
simplificação presente na__________________.  

 

A(   ) geometrização; realismo; Courbet; arte primitiva africana 

B(   ) idealização; muralismo; Pablo Picasso; arte pré-colombiana 

C(   ) abstração; fauvismo; Henry Matisse; arte nativa americana 

D(   ) realidade; pós-expressionismo; Vincent Van Gogh; arte japonesa  

E(   ) perspectiva; cubismo; Pablo Picasso; arte primitiva africana  

 

24) A técnica da gravura consiste na reprodução de muitas cópias de uma imagem. Em geral, são 
desenhos feitos a partir de aberturas, cortes, corrosões e talhos realizados sobre uma matriz – 
como madeira, pedra, metal, linóleo e outros materiais – com instrumentos e materiais 
especiais. Em função da técnica e do material empregados, a gravura recebe nomes 
específicos: litografia (pedra), gravura em metal, xilogravura (madeira), serigrafia (seda), etc.  

 Assinale a alternativa CORRETA que apresenta nomes consagrados da gravura brasileira. 

 

A(   ) Goeldi, Anita Malfatti, Di Cavalcanti, Lasar Segall e Guignard. 

B(   ) Waltercio Caldas, Rubens Gerchman, Claudio Tozzi, Marcelo Grassmann e Cildo Meireles. 

C(   ) Gilvan Samico, Goeldi, Lasar Segall, Lívio Abramo e Marcelo Grassmann. 

D(   ) Beatriz Milhazes, Rubem Grilo, Tunga, Nuno Ramos e Adriana Varejão. 

E(   ) Ivan Serpa, Hélio Oiticica, Lygia Clark, Franz Weissmann e Lívio Abramo. 
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25) Assinale a alternativa CORRETA.  

 Almoço na relva (figura abaixo), hoje exposta no Museu D’Orsay, é uma das pinturas mais 
conhecidas de Manet, artista que é chamado muitas vezes de “Pai da Arte Moderna”. Este 
quadro escandalizou o público e a crítica à época e foi exibido no Salão dos Recusados, em 
1863, uma exposição de telas rejeitadas pelo Salão oficial de arte francesa. Dizia-se que o 
quadro não era arte quando foi exposto em Paris pela primeira vez porque: 

 

 
MANET. Almoço na relva, 1863. Óleo sobre tela, 214 x 270 cm. Museu 
D’Orsay, Paris. In: ARGAN, G. Arte moderna. São Paulo: Companhia 
das Letras, 1992, p. 96. 

 

A(   ) retrata uma mulher nua conversando com dois homens elegantemente vestidos à beira de 
um lago. Para os críticos, o artista retrata o papel convencional da mulher, refletindo desse 
modo as ideias aceitas sobre a feminilidade à época, fugindo totalmente da representação 
da mulher com enfeites, touca e flores. 

B(   ) diferentemente dos pintores aceitos pela Academia, Manet dá à sua pintura uma aparência 
incompleta, parecendo mais um esboço do que uma obra acabada. Para os críticos, a 
imagem parecia plana e sem profundidade, dando a impressão de que o artista não tinha 
domínio técnico, mas, na verdade, Manet chama a atenção para o “fazer” do artista, para a 
“pintura”, e não para o tema representado na obra. Por isso, sua obra marca uma ruptura 
com a pintura que se fazia até aquele momento. 

C(   ) diferentemente dos pintores aceitos pela Academia, Manet retrata uma cena idealizada que 
se caracteriza por ter ainda alguma referência com as figuras que quer retratar. A intenção 
do artista era que a arte deixasse de ser primordialmente visual, feita para ser olhada, e 
passasse a ser considerada como ideia e pensamento, evidenciando que a qualidade 
artística de um objeto é conferida pelo contexto. 

D(   ) apresenta uma imagem completamente realista, que se caracteriza por uma representação 
na qual o pintor busca a reprodução mais fiel possível do real. Para isso o artista rompe com 
as características bem detalhadas da figura que quer retratar. 

E(   ) apresenta uma imagem que se caracteriza por não ter mais referências com a aparência 
real das coisas. Para isso Manet subverte as regras que pretendem criar uma visão exata, 
correspondente a uma verdade visual, cujo tema é a vida moderna e a representação de 
uma cena histórica. 
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26) Assinale a alternativa CORRETA.  

 Na arte contemporânea, novas orientações artísticas, apesar de distintas, partilham um 
espírito comum: são, cada qual a seu modo, tentativas de dirigir a arte às coisas do mundo, à 
natureza, à realidade urbana, ao mundo da tecnologia, inclusive utilizando o corpo como meio 
de expressão e/ou matéria para a realização dos trabalhos. Nesse contexto, destacam-se dois 
artistas catarinenses: 

 
A(   ) Julia Amaral e Fernando Lindote. 

B(   ) Fernando Lindote e Eli Heil. 

C(   ) Martinho de Haro e Victor Meirelles. 

D(   ) Ernesto Meyer Filho e Franklin Cascaes. 

E(   ) Julia Amaral e Eli Heil. 

 

27) Para Kevin Tavin, há três definições de cultura visual que se encontram entrelaçadas. 

(Fonte: TAVIN, Kevin. Contextualizanddo visualidades no cotidiano: problemas e possibilidades do 
ensino da cultura visual. In: MARTINS, Raimundo; TOURINHO, Irene (Org.). Educação da cultura 
visual: narrativas de ensino e pesquisa. Santa Maria: Ed. da UFSM, 2009, p. 225-239) 

Com base no enunciado, analise as definições abaixo. 

I. É um campo que valoriza o acervo museológico e as obras de arte universais. 

II. É uma condição cultural na qual a experiência humana é profundamente afetada por imagens. 

III. É um conjunto de saberes sistematizados e que constituem a cultura escolar. 

IV. É um conjunto inclusivo de imagens, objetos e aparatos. 

V. É um campo de estudo crítico que examina e interpreta manifestações e experiências visuais 
em uma cultura. 

 
 Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE as três definições. 
 
A(   ) I – II – V  

B(   ) II – III – V  

C(   ) I – III – IV  

D(   ) III – IV – V 

E(   ) II – IV – V  

 

28) Assinale a alternativa CORRETA. 

 No livro Cultura visual, mudança educativa e projeto de trabalho, Fernando Hernández 
defende: 

(Fonte: HERNÁNDEZ, Fernando. Cultura visual, mudança educativa e projeto de trabalho. Porto Alegre: 
Artmed, 2000) 

A(   ) a leitura analítica da imagem. 

B(   ) que as imagens são mediadoras de valores universais. 

C(   ) um ensino de arte focado na decomposição dos elementos da linguagem visual. 

D(   ) que diante da cultura visual não há receptores nem leitores, mas construtores e intérpretes. 

E(   ) que projeto de trabalho é a apresentação linear de um tema, sem problemas e sem um fio 
condutor. 
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29) Com relação ao que deve ser possibilitado nas aulas de artes visuais para os alunos com 
necessidades pedagógicas e especiais, indique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as 
afirmativas abaixo. 

 

(    ) A oportunidade de autoexpressão e autoafirmação, através de discursos visuais, visando o 
estímulo da comunicação não verbal para manifestar sua visão de mundo. 

(    ) A repetição de atividades para propiciar a correta memorização dos conteúdos e técnicas. 

(    ) Atividades que auxiliem no processo de empoderamento destes alunos. 

(    ) Aulas de cunho terapêutico ou de ocupação, já que não é possível uma formação artística 
regular e consistente. 

 

 Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 

 

A(   ) V – V – V – F 

B(   ) V – F – V – F 

C(   ) F – V – V – F 

D(   ) V – F – F – V 

E(   ) F – V – F – F  

 

30) Assinale a alternativa CORRETA. 

 Com base na Lei n. 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – e nos 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), o ensino da arte na Educação Básica constitui-se 
como: 

 

A(   ) espaço prioritário nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos 
e privados, para o estudo da história e da cultura afro-brasileira, indígena e de outras etnias. 

B(   ) componente curricular obrigatório em todas as séries de todos os níveis da educação básica 
que objetiva promover o desenvolvimento cultural dos alunos, especialmente em suas 
expressões regionais. 

C(   ) meio para conhecer a arte de outras culturas, compreendendo a relatividade dos valores 
que estão enraizados nos seus modos de pensar e agir, que pode criar um campo de 
sentido para a valorização do que lhe é próprio e favorecer a abertura à riqueza e à 
diversidade da imaginação humana, bem como promover condições ao aluno para 
relacionar-se criadoramente com as outras disciplinas. 

D(   ) campo de estudo da história e da cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros, a 
partir da interdisciplinaridade entre a arte, a literatura e a história.  

E(   ) disciplina curricular que se responsabiliza, além das atribuições próprias do seu campo de 
conhecimento, pela difusão de valores fundamentais ao interesse social e aos direitos e 
deveres dos cidadãos, bem como de respeito ao bem comum e à ordem democrática; pela 
consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada estabelecimento e pela 
orientação para o trabalho, o lazer e o entretenimento. 
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2ª. FASE – PROVA DISCURSIVA 

 

Questão 1 – Ana Mae Barbosa relata que “a Proposta Triangular foi sistematizada a partir das 
condições estéticas e culturais da pós-modernidade. A pós-modernidade em arte/educação 
caracterizou-se pela entrada da imagem, sua decodificação e interpretações na sala de aula junto 
à já conquistada expressividade”. Para a autora, a “Proposta Triangular vem sendo 
ressistematizada constantemente pelos professores para o bem e para o mal. Tem gerado e 
degenerado, por ser uma proposta aberta a diferentes enfoques estéticos e metodológicos”. 
Discorra sobre estas afirmações. 

(Fonte: BARBOSA, A. M. T. B. Entre memória e história. In: _______ (Org.). Ensino da arte: memória e história. São 
Paulo: Perspectiva, 2008, p. 1-26) 
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Questão 2 – Na pintura de Jorge Duarte intitulada Sofá para combinar com pintura (figura abaixo), 
o artista ironiza e questiona a ideia de que a arte cumpre uma função meramente decorativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre a função dos objetos considerados artísticos, Maria José Justino pergunta: “Ninguém tem 
necessidade de que a poltrona seja artística ou bela para que possa nela se acomodar. No 
entanto, por que se escolhe um entre dois tipos de poltronas identicamente confortáveis?”. 

Escreva um texto sobre o argumento de Justino e a obra apresentada de Duarte.  

 

(Fonte: JUSTINO, Maria José. A admirável complexidade da arte. In: ARAÚJO, Silvana Martins de et al. Para filosofar. 
São Paulo: Scipione, 1999, p. 201) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DUARTE, Jorge. Sofá para combinar com pintura, 1987. Acrílica 
sobre tela, 118,5 x 149,5 cm. In: SESI. Galeria São Paulo. Coleção 

Gilberto Chateaubriand: Anos 80: O palco da Diversidade. São 
Paulo: SESI; Rio de Janeiro: Museu de Arte Moderna, 1995. 
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