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Atenção: Nas próximas três questões, considera-se uso correto da Língua Portuguesa o que está de acordo com a norma 
padrão escrita. 

Texto I 
A arte pós-moderna vai se diferenciar dos movimentos do alto modernismo, por preferir formas lúdicas, disjuntivas, ecléticas 
e fragmentadas. A arte vai servir aí como parâmetro, exprimindo o imaginário da pós-modernidade, não se estruturando 
mais na paródia (o escárnio do passado), mas no pastiche (a apropriação do passado). A única possibilidade, já que tudo 
já foi feito, é combinar, mesclar, re-apropriar [sic]. [...] 
A arte eletrônica vai constituir-se numa nova "forma simbólica", através da qual os artistas utilizam as novas tecnologias 
numa postura ao mesmo tempo crítica e lúdica, com o intuito de multiplicar suas possibilidades estéticas. Essa nova forma 
simbólica vai explorar a numerização (trabalhando indiferentemente texto, sons, imagens fixas e em movimento), a 
spectralidade (a imagem é auto-referente [sic], não dependendo de um objeto real, e sim de um modelo), o ciberespaço (o 
espaço eletrônico), a instantaneidade (o tempo real) e a interatividade [...]. 
 

(LEMOS, André. Fragmento extraído de: Arte eletrônica e cibercultura. Disponível em: http://www.blogacesso.com.br/?p=102 Acesso em 15 abr 2015). 
André Lemos é professor e pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas da UFBA. Para saber mais sobre 
o objeto de estudo de André Lemos, acesse o site www.andrelemos.info 
 

Texto II  

 
http://clubedamafalda.blogspot.com.br/ 

 
1. Retome as ideias presentes nos textos I e II e assinale 

a única alternativa INCORRETA: 

a) O texto I deixa claro que a arte pós-moderna 
propõe uma reapropriação dos recursos já 
utilizados por movimento artísticos anteriores. 

b) O conceito sobre produtos culturais da pós-
modernidade (texto I) dá conta de diagnosticar o 
impacto que as novas artes trazem ao seu 
consumidor (texto II). 

c) É possível inferir que o rádio (texto II) passa a ideia 
de que a música eletrônica é uma manifestação 
harmoniosa de som e ritmo. 

d) A atitude da personagem (texto II) traduz a ideia de 
que a música eletrônica não representa uma 
evolução positiva da arte. 

 
2. Assinale a alternativa em que se observa rigor na 

obediência aos recursos de clareza e correlação 
propostos pela construção paralelística de sentido no 
período:  

a) Fato é que, quanto mais nos aprofundemos no 
assunto, tanto mais desenvolveremos a 
consciência em aquilo que pode ser considerado 
correto. 

b) Desde que todas as obras fossem concluídas a 
tempo, conseguiremos cumprir o calendário de 
atividades. 

c) Se a instituição tivesse se preparado 
adequadamente, tinha conseguido evitar as 
consequências negativas por que passa no 
momento. 

d) Qualquer trabalho fixado acima do limite proposto 
pelo artigo implicará prorrogação da jornada, que 
se dará mediante acordo escrito. 

3. Sobre os recursos de construção do texto I, leia com 
atenção as assertivas a seguir. Em seguida assinale 
a alternativa que contenha a análise correta das 
mesmas.  

I. “A arte vai servir aí como parâmetro, exprimindo o 
imaginário, não se estruturando mais na paródia.” 
Nesse período, podemos afirmar corretamente 
que uma palavra foi acentuada por apresentar 
hiato, uma foi acentuada por ser proparoxítona e 
duas receberam acentos por serem paroxítonas 
terminadas em ditongo. 

II. Ainda em:  “A arte vai servir aí como parâmetro, 
exprimindo o imaginário, não se estruturando mais 
na paródia”, o pronome “se” aí empregado também 
poderia aparecer na forma enclítica, sem que com 
isso se alterasse a correção do período, pois o 
verbo no gerúndio permite a ênclise.  

III. O verbo “ir” é utilizado em mais de uma ocorrência 
no texto como verbo auxiliar, constituindo perífrase 
de futuro do presente. Esse tempo verbal é 
adequado à proposição do autor do texto, que faz 
referência a eventos vindouros.  

IV. “A arte eletrônica vai se constituir numa nova forma 
simbólica.” A locução verbal presente nesse 
período poderia ser substituída pelo verbo na 
forma sintética, resultando, corretamente, na 
reescrita a seguir:  A arte eletrônica constituirá-se 
numa nova forma simbólica. 

 

a) Apenas as assertivas II e III estão corretas. 
b) Apenas as assertivas II e IV estão corretas. 
c) Apenas a assertiva II está incorreta. 
d) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 
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4. Referente à Lei nº 8.112 de 11 de dezembro de 1990, 
marque “V” para as afirmativas verdadeiras e “F” para 
as afirmativas falsas: 

(  ) Art. 12. O concurso público terá validade de 02 
(dois) anos, podendo ser prorrogado uma única 
vez, por igual período. 

(  ) Art. 20 Parágrafo 2º. O servidor não aprovado no 
estágio probatório será exonerado ou, se estável, 
reconduzido ao cargo anteriormente ocupado. 

(  ) Art. 22. O servidor estável só perderá o cargo em 
virtude de sentença judicial transitada em julgado 
ou de processo administrativo disciplinar no qual 
lhe seja assegurada ampla defesa. 

(  ) Art. 41. Remuneração é o vencimento do cargo 
efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias 
permanentes estabelecidas em Lei. 

(  ) Parágrafo Único. Mediante autorização do 
servidor, poderá haver consignação em folha de 
pagamento a favor de terceiros, a critério da 
administração e com reposição de custos, na forma 
definida em regulamento. 

 

A alternativa correta é: 
 

a) V, V, V, V, V. 
b) V. V, F, V, V. 
c) F, V, V, V, F. 
d) V, V, V, V, F. 

 
5. Conforme a Lei nº 8.112 de 11 de dezembro de 1990, 

complete a frase: 

“Art. 75. O serviço noturno, prestado em horário 
compreendido entre ____________ horas de um dia e 
_____________ horas do dia seguinte, terá o valor-
hora acrescido de _________________________, 
computando-se cada hora como cinquenta e dois 
minutos e trinta segundos”. 

 

A alternativa correta é: 
 

a) 21 (vinte e uma), 05 (cinco), 25% (vinte e cinco por 
cento). 

b) 23 (vinte e três), 06 (seis), 20% (vinte por cento). 
c) 22 (vinte e duas), 05 (cinco), 25% (vinte e cinco por 

cento). 
d) 22 (vinte e duas), 04 (quatro), 25% (vinte e cinco 

por cento). 
 
6. Conforme o Art. 9º da Lei nº 9.394 de 20 de dezembro 

de 1996, é incumbência da União:  

a) Assumir o transporte escolar dos alunos da rede 
municipal. 

b) Assumir o transporte escolar dos alunos da rede 
estadual. 

c) Elaborar e executar políticas e plano educacionais, 
em consonância com as diretrizes e planos 
nacionais de educação, integrando e coordenando 
as suas ações e as dos seus Municípios. 

d) Organizar, manter e desenvolver os órgãos e 
instituições oficiais do sistema federal de ensino e 
dos Territórios. 

 
 
 
 
 

7. O Parágrafo 2º do Art. 1º da Lei nº 12.772 de 28 de 
dezembro de 2012, estabelece denominações às 
Classes de Carreira de Magistério Superior de acordo 
com a titulação do ocupante do cargo. As 
denominações são: 

I. Classe A, com denominações de: 
1) Professor Adjunto A 
2) Professor Assistente A 
3) Professor Auxiliar 

II. Classe B, com a denominação de Professor 
Assistente. 

III. Classe C, com a denominação de Professor 
Adjunto. 

IV. Classe D, com a denominação de Professor 
Associado. 

V. Classe E, com a denominação de Professor 
Titular. 

 

Para o professor ocupar o cargo de Professor Assistente A, 
é necessário portar o título de: 

 

a) Pós Doutorado. 
b) Doutor. 
c) Especialista. 
d) Mestre. 

 
8. O conhecimento humano, dependendo dos diferentes 

referenciais, é explicado diversamente em sua 
gênese e desenvolvimento, o que condiciona 
conceitos diversos de homem, mundo, cultura, 
sociedade educação, etc. Diversos autores têm 
analisado e comparado as abordagens do processo 
de ensino aprendizagem classificando e agrupando 
as correntes teóricas segundo critérios diferentes. 
Assim, no que se refere à Abordagem Sociocultural, é 
INCORRETO afirmar: 

a) Os objetivos educacionais são definidos a partir 
das necessidades concretas do contexto histórico 
social no qual se encontram os sujeitos. 

b) A relação entre professor e aluno deve ser vertical. 
c) Os temas geradores para o ensino devem ser 

extraídos da prática de vida dos educandos. 
d) O diálogo e os grupos de discussão são 

fundamentais para o aprendizado. 
 

9. No que diz respeito à teoria crítica e suas 
contribuições para a construção do currículo, marque 
V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas: 

(  ) A perspectiva crítica de currículo faz uma profunda 
crítica às bases do pensamento de organização 
curricular clássica. 

(  ) Na perspectiva crítica de currículo, as disciplinas 
são organizadas de forma isolada, inscritas numa 
grade curricular. 

(  ) Na perspectiva crítica de currículo, há um 
questionamento político do papel da educação na 
sociedade.  

(  ) Na perspectiva crítica de currículo, os objetivos e 
conteúdos são definidos e os professores limitam-
se a segui-los.  

 

A sequência correta é: 
 

a) V, F, V, V. 
b) V, F, V, F. 
c) V, V, V, F. 
d) F, F, V, F. 
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10. Lei nº 8.112 de 11 de dezembro de 1990 - Art. 97. Sem 
qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do 
serviço em razão de casamento por: 

a) 10 (dez) dias consecutivos. 
b) 15 (quinze) dias consecutivos. 
c) 05 (cinco) dias consecutivos. 
d) 08 (oito) dias consecutivos. 

 
11. "A atividade musical realizada em casa, ou em 

qualquer ambiente que a pessoa esteja, proporciona 
fundamentos importantíssimos na formação do 
indivíduo e seguramente apresenta-se como 
excelente instrumento didático-pedagógico capaz de 
provocar grandes avanços em ambiente escolar" 
(CAMPBELL; DICKSON, 2000). Desde a antiguidade 
vários filósofos expressaram a importância da música 
para a educação. A observação que, "o ritmo e a 
harmonia penetram profundamente nos recessos da 
alma e lá se estabelecem, fazem surgir à graça do 
corpo e da mente que só pode ser encontrada em 
alguém educado da forma correta", foi feita por: 

a) Platão. 
b) Aristóteles. 
c) Confúcio. 
d) Dickson. 

  
12. Sabemos que foi na Grécia antiga que a música se 

aproximou da educação de modo especial, segundo 
Brasil (1998), “era considerada como fundamental 
para a formação dos futuros cidadãos, ao lado da 
matemática e da filosofia”. Podemos assim, destacar 
algumas funções desta arte, como: 

I. Cognitiva. 
II. Memorização. 
III. Educativa. 
IV. Percepção estética. 

 

É correto afirmar: 
 

a) As alternativas I, II, III e IV estão corretas. 
b) Somente as alternativas I e II estão corretas. 
c) Somente as alternativas I, II e IV estão corretas. 
d) Somente as alternativas I, II e III estão corretas. 

 
13. A produção musical católica floresceu em todos os 

grandes centros urbanos da América Latina a partir de 
fins do séc. XVI. Podemos assim destacar, como 
características básicas: 

I. A assimilação das técnicas europeias de 
composição e execução musical. 

II. Adaptação das mesmas às condições particulares 
de cada região do Novo Mundo. 

III. A música escrita e executada nessas regiões no 
período colonial. 

IV. Estabelecimento da religião católica como forma 
de agregação social. 

 

É correto afirmar: 
 

a) Somente as alternativas I, II e III estão corretas. 
b) Somente as alternativas I e II estão corretas. 
c) As alternativas I, II, III e IV estão corretas. 
d) Somente as alternativas III e IV estão corretas. 

 
 
 

14. Podemos dizer que a MPB surgiu ainda no período 
colonial brasileiro, a partir da mistura de vários estilos. 
Entre os séculos XVI e XVIII, misturou-se em nossa 
terra, as cantigas populares, os sons de 
origem africana, fanfarras militares, músicas 
religiosas e músicas eruditas europeias. Também 
contribuíram, neste caldeirão musical, os: 

a) Japoneses. 
b) Indígenas. 
c) Holandeses. 
d) Noruegueses. 
 

15. Uma das formas de conhecer a realidade dos 
contextos pedagógico - musicais é questionando os 
indivíduos que fazem parte daqueles cenários, como 
alunos, professores, funcionários da administração, 
entre outros. Entretanto, são poucos os dados 
sistematizados que revelam a formação inicial de 
professores de música sob a perspectiva dos próprios 
licenciandos, daqueles que recebem a formação e, ao 
mesmo tempo, atuam como professores. Para 
fundamentar esta questão encontra-se Pérez Gomez 
(1995), trazendo pontos convergentes. Inicialmente, o 
autor identificou quatro perspectivas de formação de 
professores, são elas:  

a) Perspectiva social, perspectiva sonora, 
perspectiva prática e perspectiva de reconstrução 
social. 

b) Perspectiva sonora, perspectiva técnica, 
perspectiva prática e perspectiva educacional. 

c) Perspectiva acadêmica, perspectiva técnica, 
perspectiva prática e perspectiva de reconstrução 
social. 

d) Perspectiva sonora, perspectiva técnica, 
perspectiva analógica e perspectiva educacional. 
 

16. Na contemporaneidade são muitos os estudos que 
comprovam a eficácia da música como ferramenta 
auxiliar em sala de aula em diversos níveis da 
educação básica e até mesmo no ensino superior. 
Também conhecida como antropologia da música, é 
uma teoria formulada pelo americano Alan P. Merrian 
que defende a arte musical como um poderoso meio 
de interação que através do estímulo da percepção 
possibilita o ser humano organizar e vivenciar 
informações de origem sensorial. Referimo-nos a(o): 

a) Etnomusicologia. 
b) Harmonicologia. 
c) Ritmologia. 
d) Musicologia. 

 
17. Após 30 anos de atividade no Brasil, ele foi substituído 

pela Educação Musical, criada pela Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Brasileira de 1961. Referimo-
nos ao: 

a) Canto Harmônico. 
b) Canto Orfeônico. 
c) Canto Sinfônico. 
d) Canto Gregoriano. 
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18. A televisão começou a se popularizar em meados da 
década de 1960, influenciando na música. Nesta 
época, a TV Record organizou o Festival de Música 
Popular Brasileira. Nestes festivais foram lançados:  

a) Milton Nascimento, Elis Regina, Chico Buarque de 
Holanda, Caetano Veloso e Edu Lobo. 

b) Milton Nascimento, Dalva de Oliveira, Alceu 
Valença e Caubi Peixoto. 

c) Emilinha Borba, Dalva de Oliveira, Angela Maria e 
Caubi Peixoto. 

d) Clara Nunes, Belchior, Fagner, Alceu Valença e 
Elba Ramalho. 

 
19. A contribuição africana para a música brasileira 

perpassa pela com a incorporação de seus 
instrumentos bastante característicos, 
eminentemente de percussão. As sonoridades destes 
instrumentos foram, a partir daí, largamente utilizadas 
na canção popular do Brasil, constituindo então uma 
das chaves da nossa música. Dentre estes 
instrumentos estão, por exemplo: 

I. Berimbau. 
II. Cuíca. 
III. Reco-reco. 
IV. Atabaques.  

 

É correto afirmar que: 
 

a) Apenas a alternativa IV está correta. 
b) Apenas as alternativas I e IV estão corretas. 
c) As alternativas I, II, III e IV estão corretas. 
d) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas. 

 

20. Suas composições foram marcadas pela vitalidade e 
malícia, fizeram grande sucesso entre as camadas 
nobres da sociedade portuguesa, pois o compositor, 
transferido para Portugal em 1763, figurou como 
compositor aclamado na corte portuguesa do século 
XVIII. Foi, por assim dizer, o primeiro compositor 
brasileiro a sair do anonimato. Este foi: 

a) Caldas Carbosa. 
b) Mosquerano Dias. 
c) Júlio Prates. 
d) Idalêncio Menezes. 

 
21. A TV surgiu no Brasil em 1950. Dos meados ao final 

da década de 60, a TV obteve grande 
desenvolvimento através da canção popular 
brasileira, posta em evidência através dos grandes 
festivais da época. Nesse contexto, surgiram e foram 
amplamente divulgados novos talentos da MPB. Elis 
Regina, por exemplo, já tomava a dianteira de uma 
nova fase da bossa nova, inclusive ganhando o I 
Festival de MPB, televisionado pela extinta TV 
Excelsior. Mais tarde, Elis Regina comandou o 
programa de grande audiência da TV em sua época, 
O Fino da Bossa, ao lado de: 

a) Jair Rodrigues. 
b) Nara Leão. 
c) Chico Buarque. 
d) Geraldo Vandré. 

 
 
 
 

22. Deixou um legado no qual encontramos um dos hinos 
do samba paulista, Trem das Onze, em que a cor local 
paulistana foi retratada de maneira tanto prosaica 
como poética. Nesta mesma época, surgiu o conjunto 
paulista até hoje presente, os Demônios da Garoa, 
que mantém viva a chama do samba de: 

a) Dorival Caymmi. 
b) Pixinguinha. 
c) Adoniran Barbosa. 
d) Lupicínio Rodrigues. 

 
23. Foi responsável pela até então inviável conciliação, na 

música brasileira, entre os conceitos de universalismo 
e regionalismo. Ainda mais, gerou grandes 
transformações na inibida cultura brasileira da época 
que, possuindo tradições relativamente novas, 
buscava caminhos pelos quais pudesse percorrer. O 
texto refere-se a (o): 

a) Tropicalismo brasileiro.  
b) Bossa Nova. 
c) Jovem Guarda. 
d) Soul brasileiro. 

 
24. Esta era da história da arte nasceu em meados do 

século XX e se estende até a atualidade. Este período 
traz consigo novos hábitos, diferentes concepções, a 
industrialização em massa, que imediatamente 
exerce profunda influência na pintura, nos 
movimentos literários, no universo ‘fashion’, na esfera 
cinematográfica, e nas demais vertentes artísticas. 
Esta tendência cultural com certeza emerge das 
vertiginosas transformações sociais ocorridas neste 
momento. O texto refere-se a(o): 

a) Arte Inovadora. 
b) Arte Contemporânea. 
c) Nova Arte. 
d) Arte Moderna. 

 
25. A "história da arte" é uma ciência multidisciplinar que 

procura estudar de modo objetivo a arte através do 
tempo, classificando as diferentes formas de cultura, 
estabelecendo a sua periodização e salientando as 
características artísticas distintivas e influentes. O 
estudo da história da arte teve início durante: 

a) Imperialismo. 
b) Período Paleolítico. 
c) Renascimento. 
d) Romantismo. 

 
26. A pintura é utilizada como elemento decorativo e 

retratando as cenas do cotidiano. A qualidade das 
obras é superior, mostrando um maior grau de 
abstração e a utilização de outros instrumentos que 
não as mãos, como espátulas. Trata-se do período: 

a) Paleolítico. 
b) Barroco. 
c) Iluminismo. 
d) Neolítico. 
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27. Desde a implantação do ensino de artes no Brasil, em 
1816, quando se criou a Academia Imperial de Belas-
Artes e se contratou artistas que ensinavam no 
Instituto de França3 (OLLÉ, 2007), até a sua inclusão 
como componente obrigatório no currículo escolar, na 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDB/1996), esta disciplina passou por diversas 
transformações. Essa implantação se deu com: 

a) A chegada dos colonizadores holandeses. 
b) A morte de D. Pedro II. 
c) A vinda da Missão Francesa. 
d) A homologação da Lei 5.682/1971. 

 
28. “Ao avaliar, o professor precisa considerar a história 

do processo pessoal de cada aluno e sua relação com 
as atividades desenvolvidas na escola, [...]”. 
Insistimos que, acatar essa recomendação requer 
informações e formação específica e continuada, vez 
que convivemos com informações transitórias e que o 
conhecimento é sempre provisório, dialeticamente 
reconstruído. Trata-se de uma recomendação de: 

a) PCN/Arte (1997, p. 100) 
b) Freire (1979, p. 178) 
c) Haydt (1976, p.78) 
d) Martins (1999, p.112) 

 
 
29. Na última década, a Educação musical brasileira vem 

apresentando um desenvolvimento significativo como 
area de conhecimento acadêmico-científico. Esse 
desenvolvimento se revela, por exemplo: 

I. Pela abertura de novos cursos de Pós Graduação, 
em nível de especialização, mestrado e doutorado. 

II. Consequente aumento de especialistas, mestres e 
doutores no país. 

III. Pelo número crescente de encontros científicos e 
publicações na área. 

IV. Pelas práticas educativas, conceitos e 
metodologias. 

 

É correto afirmar: 
 

a) Apenas as alternativas I, II e IV estão corretas. 
b) Apenas as alternativas I, III e IV estão corretas. 
c) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas. 
d) As alternativas I, II, III e IV estão corretas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30. De acordo com este pesquisador, o processo da fala 
é mais provável de começar com a recordação do 
falante das informações guardadas na memória 
permanente. Portanto, se as imagens estão 
guardadas na memória permanente, os métodos de 
ensino de uma língua que se utilizam do método 
audiovisual, proporcionam uma memorização maior e 
ajudam na recordação dos vocábulos e frases na hora 
do desempenho verbal durante a comunicação. “O 
processo de informação mental que nós precisamos 
para falar depende do uso de imagens em grande 
escala”. O uso de mídia ilustrada, pode aumentar a 
duração da atenção pois este método ajuda na 
concentração durante o aprendizado (prende a 
atenção). Referimo-nos a: 

a) João Joaquim. 
b) Marzano. 
c) Manuel Inácio. 
d) Aracy Liberty. 

 
 
 




