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Língua Portuguesa
Leia o poema abaixo e responda às questões de 01 a 10.

Estrela da Manhã
(Manuel Bandeira)

2. Analisando o texto, pode-se perceber que:
a)
b)
c)
d)
e)

1
2
3
4

Eu quero a estrela da manhã
Onde está a estrela da manhã?
Meus amigos meus inimigos
Procurem a estrela da manhã

5
6
7

Ela desapareceu ia nua
Desapareceu com quem?
Procurem por toda à parte

8
9
10
11

Digam que sou um homem sem orgulho
Um homem que aceita tudo
Que me importa?
Eu quero a estrela da manhã

3. Observe os versos:
“Virgem mal-sexuada” (verso 15);
“Pecai por todos, pecai com todos” (verso 18);
“Com o padre e o sacristão” (verso 24);
“Pura ou degradada até a última baixeza” (verso 30).
Percebe-se nesses versos:
a)
b)
c)
d)
e)

12 Três dias e três noites
13 Fui assassino e suicida
14 Ladrão, pulha, falsário
15
16
17
18

Virgem mal-sexuada
Atribuladora dos aflitos
Girafa de duas cabeças
Pecai por todos pecai com todos

19
20
21
22

Pecai com malandros
Pecai com sargentos
Pecai com fuzileiros navais
Pecai de todas as maneiras

Uma crítica ferrenha às prostitutas;
Uma fusão de elementos profanos e sagrados;
Uma visão muito preconceituosa do autor em relação à
Igreja;
O lado religioso do autor se sobrepondo ao lado sexual;
Um desejo reprimido do autor em fazer parte da Igreja.

4. Observe a grafia da palavra “assassino” (verso 13) e marque a
opção em que todas as palavras estão também corretamente
grafadas:
a)
b)
c)
d)
e)

Discursão, conciência, escesso;
Paralisar, consciência, econômia;
Multirão, paralisar, exceção;
Discusso, escesso, exceção;
Discussão, paralisar, excesso.

5. Sobre as formas verbais “procurem” (verso 7) e “digam”
(verso 8), pode-se afirmar corretamente que:

23 Com os gregos e com os troianos
24 Com o padre e o sacristão
25 Com o leproso de Pouso Alto

a)
b)

26 Depois comigo

c)

27 Te esperarei com mafuás novenas cavalhadas

d)
e)

[comerei terra e direi coisas de uma ternura tão simples
28 Que tu desfalecerás

Predomina a primeira pessoa;
Predomina a terceira pessoa;
Não há predominância de pessoa;
Predomina a primeira pessoa somente na terceira
estrofe;
O poema foi escrito de forma impessoal.

Ambas estão em primeira pessoa do plural;
“Procurem” está no imperativo e “digam” está no
presente do indicativo;
“Procurem” está no presente do indicativo e “digam”
está no imperativo;
Ambas correspondem ao pronome “eles”;
Ambas estão no imperativo.

6. O sujeito de “procurem” (verso 4) é:
29 Procurem por toda à parte
30 Pura ou degradada até a última baixeza
31 Eu quero a estrela da manhã.

1. A temática abordada no texto apresenta fundamentalmente
caráter:
a)
b)
c)
d)
e)

Filosófico e social;
Social e erótico;
Filosófico e espiritual;
Espiritual e telúrico;
Telúrico e erótico.

a)
b)
c)
d)
e)

Meus amigos meus inimigos;
Indeterminado;
Trata-se de um caso de oração sem sujeito;
Oculto;
Composto.

7. O “que”, destacado nos
respectivamente, orações:
a)
b)
c)
d)
e)

versos

8

e

9,

Substantiva objetiva direta e adjetiva restritiva;
Substantiva subjetiva e adjetiva explicativa;
Adverbial concessiva e substantiva predicativa;
Adverbial consecutiva e adjetiva restritiva;
Substantiva predicativa e adverbial concessiva.
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8. Analise o verso “Te esperarei com mafuás novenas
cavalhadas” (verso 27) e marque a opção correta:
a)

b)

c)

d)

e)

Segundo a norma culta da língua portuguesa, a
colocação do pronome “te” está errada, pois não se
pode começar oração com pronome oblíquo;
A colocação do pronome “te” só estaria correta, de
acordo com a norma culta da língua portuguesa, da
seguinte forma: “Esperarei-te com mafuás novenas
cavalhadas”;
Estando o verbo no futuro do presente, estaria errada a
colocação do pronome “te” da seguinte forma: “Esperarte-ei com mafuás novenas cavalhadas”.
Em se tratando de uma poesia escrita por um poeta
consagrado, como Manuel Bandeira, é preciso
necessariamente seguir a norma culta da língua
portuguesa;
A forma mais aceitável quanto à colocação do pronome
“te”, levando em consideração que se trata de uma
poesia, é a seguinte: “Esperar-te-ia com mafuás novenas
cavalhadas”, visto que o verbo está no futuro do
pretérito.

9. Entre a palavra “tão” (verso 27) e “que” (verso 28) estabelecese uma relação de:
a)
b)
c)
d)
e)

Comparação;
Concessão;
Conformidade;
Causa;
Consequência.

III -

d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

b)

a)
b)

Apenas a assertiva I está correta;
Apenas a assertiva II está correta;
Apenas a assertiva III está correta;
Apenas as assertivas I e II estão corretas;
Todas as assertivas estão corretas.

Ponderação entre os aspectos qualitativos e os
quantitativos durante o período de aprendizagem de
modo a possibilitar recuperação paralela durante o
processo;
Prevalência dos aspectos qualitativos sobre os
quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre
os de eventuais provas finais;
Prevalência dos aspectos qualitativos sobre os
quantitativos e os resultados das provas finais;
Prevalência dos aspectos quantitativos sobre os
qualitativos a partir das avaliações nacionais;
Prevalência dos aspectos quantitativos sobre os
qualitativos nas avaliações bimestrais.

15. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em suas
disposições gerais sobre a Educação Básica propõe que o
calendário escolar deve adequar-se às peculiaridades locais,
inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo
sistema de ensino, mas impõe ao mesmo tempo, que o
número de horas letivas não pode ser reduzido. A lei exige
uma carga horária mínima anual de:

Assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
d)
e)

Aos ensinos fundamental e médio;
Ao ensino médio;
À educação básica;
Ao ensino fundamental;
À educação infantil e ensino fundamental.

14. De acordo com a LDB, a avaliação do desempenho do aluno
deverá ser contínua e cumulativa, observando-se a:

e)

Igualdade de condições para o acesso e permanência na
escola;
Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, e divulgar a
cultura, o pensamento, a arte e o saber;
Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas.

Educação fundamental e educação de jovens e adultos;
Educação fundamental, educação especial e educação a
distância;
Educação fundamental, ensino médio e educação
profissional;
Educação infantil, ensino fundamental e educação de
jovens e adultos;
Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio.

13. A finalidade de “desenvolver o educando, assegurar-lhe a
formação comum indispensável para o exercício da cidadania
e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos
posteriores.” (LDB- art.22), refere-se:

d)

11. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

II -

c)

c)

Hiato, ditongo e ditongo;
Ditongo, hiato, ditongo;
Hiato, ditongo, hiato;
Ditongo, hiato, hiato;
Hiato, hiato, hiato.

Fundamentos Legais da Educação e Fundamentos TeóricoMetodológicos do Ensino-Aprendizagem

I-

a)
b)

a)

10. Observando as palavras “nua” (verso 5), “sou” (verso 8) e
“suicida” (v 13) têm-se, respectivamente:
a)
b)
c)
d)
e)

12. A partir de 1996, com a promulgação da Lei 9.394/96 de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional LDB, a educação
escolar é composta pela educação básica e educação
superior, sendo a educação básica formada pela:

c)

d)
e)

800 (oitocentas) horas distribuídas por um número de
200 (duzentos) dias de efetivo trabalho escolar;
720 (setecentas e vinte) horas distribuídas por um
máximo de 180 (cento e oitenta) dias letivos incluindo
neles os exames finais;
1.200 (hum mil duzentas) horas distribuídas por 180
(cento e oitenta) dias letivos, sem contar os exames
finais, se houver;
800 (oitocentas) horas distribuídas de março a agosto
com 200(duzentos) dias letivos contínuos de aulas;
180 (cento e oitenta) dias letivos a critério de cada
escola e carga horária mínima.
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16. A avaliação divulgada nos Parâmetros Curriculares Nacionais é
compreendida como parte integrante e intrínseca do processo
educacional. Portanto, a avaliação contemplada nos PCNs
deve ser compreendida como um fator de:
a)
b)
c)
d)
e)

Orientação para o aluno na busca de melhores notas ou
conceitos;
Intervenção do professor com o objetivo de recuperar os
alunos com dificuldades de aprendizagem;
Ajuste entre o que foi ensinado e as notas ou conceitos
obtidos, após o uso de instrumentos avaliativos;
Mudança da terminologia de notas para conceito;
Reflexão contínua do professor sobre sua prática
educativa.

17. As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio
(Resolução CEB/CNE n° 3, de 26/06/98) estabeleceram que a
base nacional dos currículos do ensino médio será organizada
nas seguintes áreas de conhecimento:
a)
b)

c)
d)
e)

Língua Portuguesa e Literatura Brasileira; Matemática;
Ciências Humanas; Ciências Exatas e do Meio Ambiente;
Língua portuguesa; Matemática e suas Tecnologias;
Ciências da Natureza, Ciências das Humanas e suas
Tecnologias;
Linguagem, Códigos e suas Tecnologias; Matemática e
suas Tecnologias; Geo-Ciências e Ciências Humanas;
Linguagem, Códigos e suas Tecnologias, Ciências Físicas e
Biológicas, Matemática e Ciências Humanas;
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências da
Natureza, Matemática e suas Tecnologias; Ciências
Humanas e suas Tecnologias.

18. Segundo a LDB, o Ensino Médio terá como finalidade a:
I-

II -

III -

Consolidação e aprofundamento dos conhecimentos
adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o
prosseguimento de estudos;
Preparação básica para o trabalho e a cidadania do
educando como pessoa humana, incluindo a formação
ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do
pensamento crítico.
Compreensão dos fundamentos científico-tecnológico dos
processos produtivos, relacionando a teoria com a prática
no ensino de cada disciplina.

19. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei
9394/96; no Art. Nº 26 afirma: “Os currículos do ensino
fundamental e médio devem ter uma base nacional comum, a
ser complementada, em cada sistema de ensino e
estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida
pelas características regionais e locais da sociedade, da
cultura, da economia e da clientela.” Conforme o enunciado,
julgue os itens abaixo e assinale a alternativa correta:
I-

II -

III -

IV -

a)
b)
c)
d)
e)

Os currículos a que se refere a LDB devem abranger,
obrigatoriamente, o estudo da língua portuguesa e da
matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e
da realidade social e política, especialmente do Brasil.
O ensino da arte constituirá componente curricular
opcional, nos diversos níveis da educação, podendo ser
oferecido nas mais diversas linguagens, objetivando o
desenvolvimento cultural dos alunos.
A educação física, integrada à proposta pedagógica da
escola, é componente curricular obrigatório da Educação
Básica.
As disciplinas de História e Geografia são de caráter
obrigatório, porém deverão ser adequadas a cada região
ou comunidade em que vivem os alunos.

Somente os itens I e IV são verdadeiros;
Somente os itens I, II e IV são verdadeiros;
Somente o item I é verdadeiro;
Somente os itens I e III são verdadeiros;
Todos os itens são verdadeiros.

20. Segundo a LDB em seu art. 26, os conteúdos referentes à
História e Cultura Afro-Brasileira serão ministrados no âmbito
de todo currículo escolar, em especial nas áreas de:
a)
b)
c)
d)
e)

Arte e de literatura e história brasileira;
Arte, ciências, literatura e história brasileira;
Arte e de literatura;
Literatura e história brasileira;
Arte e ciências.

Está correto o afirmado em:
a)
b)
c)
d)
e)

I, II e III;
I e III, somente;
II, somente;
III, somente;
I e II, somente.
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Conhecimentos Específicos
a)
21. A arte de representar os objetos sobre uma superfície plana,
conforme eles se apresentam aos nossos olhos, denomina-se:
a)
b)
c)
d)
e)

Perspectiva;
Ponto de Fuga;
Arte Geométrica;
Arte Linear;
Arte Rupestre.

Linha Universal;
Linha Divisória;
Linha Paralela;
Linha Perpendicular;
Linha do Horizonte.

23. O Círculo Cromático se divide em Cores Quentes e Cores Frias.
Considerando-se que o centro do círculo é branco e o seu
contorno é preto, podemos conseguir uma Escala Cromática
combinando esses dois tipos de cores. Conclui-se, portanto
que, os principais modos de combinarmos as cores são:
a)
b)
c)
d)
e)

Nuanças, Matizes, Cromatismo e Isocromia;
Monocromia, Isocromia, Contrastes e Policromia;
Aquarela, Têmpera, Contrastes e Sombras;
Tonalidade, Aquarela, Policromia e Contrastes;
Monocromia, Matizes, Nuanças e Contrastes.

24. Cada cor tem uma infinidade de graduações. As cores mais
claras ou mais escuras variam conforme a quantidade de luz
que recebem. O grau de luminosidade dentro de uma mesma
cor, na linguagem pictórica, chama-se:
a)
b)
c)
d)
e)

Cores atrativas;
Cores Subtrativas;
Contraste e Sombras;
Valor ou Tom;
Perspectiva e Sombras.

25. Os conteúdos ministrados nas aulas de Artes deverão
contemplar uma postura interdisciplinar e devem
corresponder a quais linguagens? Assinale a alternativa que
corresponde a essas linguagens:
a)
b)
c)
d)
e)

c)
d)
e)

22. Ao observarmos uma paisagem marinha, podemos ver que a
terra e o céu parecem formar uma linha, paralela a terra,
convencionalmente chamada de:
a)
b)
c)
d)
e)

b)

Visual, Criativa, Corporal;
Musical, Visual, Literária;
Visual, Cênica, Musical;
Musical, Estética, Dramática;
Visual, Dramática, Corporal.

26. A Educação em Artes visuais, além das formas tradicionais
(pintura, escultura, desenho, gravura, arquitetura, artefatos,
desenho industrial), inclui outras modalidades que resultam
dos avanços tecnológicos e transformações estéticas a partir
da modernidade. Marque a opção que traz essas
modalidades:

Fotografia, Artes Gráficas, Cinema, Televisão, Vídeo,
Computação, Performance e Instalações;
Teatro, Cinema, Televisão, Música, Arte Industrial e
Fotografia;
Música, Teatro, Cinema, Tapeçaria, Artesanato e
Fotografia;
Música, Dança, Teatro, Cinema, Televisão e Artesanato;
Fotografia, Computação, Teatro, Cinema, Tapeçaria e
Dança.

27. Na sociedade contemporânea,
principalmente de três formas:
a)
b)
c)
d)
e)

a

arte

é

constituída

Arte Popular, Arte Folclórica e Cultura de Massa;
Arte Erudita, Arte Popular e Indústria Cultural;
Arte de Massa, Arte de Elite e Arte Folclórica;
Cultura de Massa, Cultura de Consumo e Arte Popular;
Arte de Elite, Arte Folclórica e Cultura de Massa.

28. O homem registra suas marcas desde a pré-história. Em cada
época, alas têm características distintas. Hoje uma das formas
de comunicação que observamos diariamente são as
manifestações expressas por desenhos, pinturas e escritas nas
paredes e muros, geralmente encontrados nos grandes
centros. Esse tipo de manifestação se chama:
a)
b)
c)
d)
e)

Minimalismo;
Contemporaneidade;
Antropomorfismo;
Surrealismo;
Grafite.

29. “O teatro é uma janela através da qual observamos e
exploramos a vida”, porque através da representação teatral
podemos viver um pouquinho e compreender a vida de
homens e mulheres de diferentes profissões, de outras
épocas, outros países, outra cultura, sem ser um deles,
encontrando-nos assim frente a problemas que necessitam de
soluções e que envolvem observação, imaginação, percepção,
relacionamento e espontaneidade. Portanto, em relação às
Artes Cênicas, é correto afirmar que a linguagem cênica só
existe se houver:
a)
b)
c)
d)
e)

Um ator, um cenário, um diretor e um coreógrafo;
Um texto, um palco iluminação, cenografia e máscaras;
Cenografia, sonoplastia, iluminação, cenário e
personagens;
Um ator falando ou cantando, um texto com elemento
de conflito transformado em diálogo;
Palco, iluminação, cenário, coreografia e diretor.

30. A dança é uma das formas de expressão mais antiga, nasceu e
teve seu desenvolvimento à medida que o homem sentiu
necessidade de se comunicar. As danças que invocam o
sentido de coletividade de um povo são denominadas:
a)
b)
c)
d)
e)

Danças Sociais ou de Salão;
Danças Étnicas;
Danças Folclóricas;
Danças Dramáticas;
Danças Artísticas e Teatrais.
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31. Drama musicado, sem diálogo falado, com acompanhamento
orquestral, que surgiu no final do século XVI em Florença, na
tentativa de recriar a tragédia grega:
a)
b)
c)
d)
e)

Sinfonia;
Ópera;
Orfeão;
Bailado;
Coral.

a)
b)
c)
d)

e)
32. A Pré-História é o período onde se mostram as primeiras
demonstrações de arte que se tem notícia na história
humana. O homem primitivo representava através da pintura
cenas do seu cotidiano: animais, caçadas e figuras humanas.
Utilizando-se para isso, de vários materiais: seiva de plantas,
sangue, gorduras, ovos e, às vezes, até excrementos de
animais. Além da pintura, o homem utilizou algumas outras
formas de expressões, exceto:
a)
b)
c)
d)
e)

Escultura em pedra;
Escultura em Marfim;
Escultura em Barro;
Escultura em Ossos de animais;
Esculturas em Metais e madeira.

33. O Cinema utiliza muitos recursos provenientes do código
visual. Desse modo, os principais elementos que compõem o
Alfabeto Cinematográfico são:
a)
b)
c)
d)
e)

Enquadramento, Composição, Cor, Luz e Sombra;
Perspectiva, Volume, Espaço, Cor e Cena;
Composição, Imagem, Iluminação, Cor e Espaço;
Imagem, Luz, Sombra, Espaço e Cor;
Luz, Sombra, Câmara, Ação e Cena.

34. Assinale a alternativa cujos termos preenchem as lacunas do
enunciado abaixo:
“O _____________________ surgiu na ______________, na
cidade de _________________. Começou no final do século
XIV, abrangendo todo o século XV e vai até meados do XVI.”
a)
b)
c)
d)
e)

Barroco / França / Paris;
Renascimento / Itália / Florença;
Gótico / Itália / Veneza;
Neoclássico / Grécia / Atenas;
Renascimento / Grécia / Delfos.

35. A arquitetura egípcia se define pelos monumentos funerários
e religiosos. Dentre os quais destacamos:
a)
b)
c)
d)
e)

As Urnas Funerárias;
Os Sarcófagos e Pirâmides;
As Mas tabas, Pirâmides e Hipogeus;
Os Sarcófagos, Pirâmides e Mas tabas;
As Mas tabas, Múmias e Pirâmides.

36. Ao observar a sequência dos estilos artísticos da Europa entre
os séculos XVI e XIX, pode-se dizer que os estilos organizam-se
a partir da seguinte ordem cronológica:

Rococó, Barroco, Maneirismo, Realismo, Neoclassicismo,
Romantismo e Renascimento;
Maneirismo, Barroco, Rococó, Renascimento, Realismo,
Romantismo e Art Noveau;
Romantismo, Renascimento, Rococó, Barroco, Realismo,
Impressionismo e Cubismo;
Renascimento,
Maneirismo,
Barroco,
Rococó,
Neoclassicismo,
Romantismo,
Realismo
e
Impressionismo;
Gótico, Românico, Arte Bizantina, Renascimento,
Barroco, Rococó, Neoclassicismo e Romantismo.

37. No Expressionismo, o artista vive não apenas o drama do
homem, mas também da sociedade; critica a exploração do
homem pelo homem, a infância e a velhice desamparadas, a
hipocrisia, a miséria, a fome, etc. No Brasil, o artista
expressionista que fez uma crítica social, denunciando a
miséria nordestina foi:
a)
b)
c)
d)
e)

Pablo Picasso;
Cândido Portinari;
Vítor Meireles;
Di Cavalcante;
Rodolfo Amoedo.

38. Durante a Idade Média, em função das invasões bárbaras, das
guerras e principalmente da grande influência religiosa, as
manifestações artísticas desenvolveram-se bastante dando
origem a dois grandes e importantes estilos:
a)
b)
c)
d)
e)

Arcaico e Clássico;
Bizantino e Rococó;
Islâmico e Bizantino;
Românico e Gótico;
Helênico e Gótico.

39. Em 1916, D. João VI, com a corte instalada no Brasil, trouxe
para o país um grupo de artistas que ficou conhecido como:
a)
b)
c)
d)
e)

Escola de Paris;
Missão Artística Francesa;
Artista Missionários;
Mestres Pintores;
Missionários e Artífices.

40. No começo do século XIX, todo o equilíbrio passa a ser
desprezado. Os artistas passam a desejar uma expressão mais
intensa de seus sentimentos e emoções. O racionalismo
clássico é rejeitado, dando aos artistas mais liberdade de
criação e de escolha de temas, como o gosto pelo fantástico e
pelo sobrenatural, pelo amor, o patriotismo e a história. No
Brasil, os grandes pintores dessa época foram:
a)
b)
c)
d)
e)

Vítor Meireles, Pedro Américo, Almeida Júnior e Rodolfo
Amoedo;
Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, Cândido Portinari;
Lasar Segal, Pablo Picasso, Vítor Brecheret;
Cândido Portinari, Manabu Mabe, Tarsila do Amaral;
Vítor Brecheret, Vítor Meireles, Cândido Portinari.
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