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INFORMAÇÕES / INSTRUÇÕES: 
 
1. Verifique se a prova está completa: questões objetivas de números 1 a 40 e questões discursivas de números 1 a 5. 
2. A compreensão e a interpretação das questões constituem parte integrante da prova, razão pela qual os fiscais não 

poderão interferir. 
3. Preenchimento do Cartão-Resposta : 

- Preencher para cada questão apenas uma resposta. 
- Preencher totalmente o espaço             correspondente, conforme o modelo:  
- Usar caneta esferográfica, escrita normal, tinta preta. 
- Para qualquer outra forma de preenchimento, a leitora anulará a questão. 

 
 

O CARTÃO-RESPOSTA É PERSONALIZADO. 
NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO NEM CONTER RASURAS. 

 

 
Duração total da prova: 5 horas 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
  
Anote o seu gabarito.                                       
  
 
 
 

N.º DO CARTÃO NOME (LETRA DE FORMA)  

ASSINATURA  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 
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PPRROOVVAA  OOBBJJEETTIIVVAA  

  

FFUUNNDDAAMMEENNTTOOSS  DDAA  EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO  
 
1. Segundo Jean Piaget conhecer um objeto é agir 

sobre ele e transformá-lo, apreendendo os 
mecanismos dessa transformação, vinculados com 
as ações transformadoras.  
O processo de adaptação é caracterizado por outros 
dois processos. Quais são eles? 

 
A) Equilibração e assimilação. 
B) Assimilação e acomodação. 
C) Organização e acomodação. 
D) Esquemas e acomodação. 
E) Assimilação e organização. 

 
 
2. Aprendizagem, em Vygotsky, é um processo de 

apropriação de conhecimentos, habilidades, signos, 
valores, que engloba o intercâmbio ativo do sujeito 
com o mundo cultural onde se está inserido (NUNES 
e SILVEIRA, 2009).  
Em relação à teoria de Lev Vygotsky, é CORRETO 
afirmar que: 
 
I. Apresenta dois tipos de aprendizagem de 

conceitos: espontâneos e científicos. 
II. A linguagem e as interações sociais são 

elementos cruciais na formação da consciência 
humana. 

III. A zona proximal de desenvolvimento apresenta 
duas dimensões: (i) capacidades já completadas 
(desenvolvimento real) e (ii) aquelas que estão 
na iminência de serem efetivadas 
(desenvolvimento potencial). 

IV. O uso do signo é sempre um meio de relação 
social, que apenas gradativamente, torna-se um 
meio de influência sobre o próprio psiquismo do 
sujeito. 

V. A teoria vygotskyana compreende que o 
desenvolvimento do sujeito ocorre em virtude de 
um processo de apropriação que ele realiza dos 
significados culturais que o circundam. 

 
Estão CORRETAS: 

 
A) Apenas as assertivas I, II e V. 
B) Apenas as assertivas I, III e V. 
C) Apenas as assertivas I, II, III e V. 
D) Apenas as assertivas I, II, IV e V. 
E) Todas as assertivas. 

 

3. A avaliação na perspectiva construtivista é 
compreendida como parte integrante do processo 
ensino aprendizagem. Constitui-se num processo 
dinâmico para propiciar mais um momento de 
aprendizagem para os alunos. Além disso, fornece 
indicadores sobre o padrão de desempenho servindo 
de referência para orientar decisões em relação ao 
currículo e às diretrizes e metas para os sistemas de 
ensino. 
 
Considerando os pressupostos acima, assinale a 
alternativa CORRETA sobre a abrangência da 
avaliação da aprendizagem na perspectiva 
construtivista.  

 
 

A) A avaliação, ao imprimir significado à 
aprendizagem dos alunos, favorece a 
estruturação de experiências prévias para o 
diagnóstico do nível de conceito procedimental, 
memorialístico e historiográfico frente aos 
parâmetros curriculares norteadores do processo 
ensino aprendizagem. 

B) Imprime significado à aprendizagem para permitir 
ao aluno compreender conceitos utilizando a 
avaliação na perspectiva somativa como teste de 
aprendizagem. 

C) A avaliação imprime significado à aprendizagem. 
Permite realizar o diagnóstico de conhecimentos 
prévios, desenvolve a capacidade de resolução 
de problemas e expressa informações sobre os 
processos utilizados pelos alunos na perspectiva 
da metacognição.  

D) Imprime formação de desenvolvimento cognitivo 
no campo das representações determinando o 
nível dos objetivos atingidos.  

E) A avaliação estabelece os parâmetros  
metacognitivos  a serem cumpridos no projeto 
pedagógico da escola por meio de questões 
objetivas intersubjetivas.  

 
 
4. Na prática da avaliação realizada nas escolas de 

educação básica, geralmente são empregados 
instrumentos, tais como provas e trabalhos realizados 
pelos alunos, com a finalidade de atribuir notas e 
verificar que objetivos foram atingidos; efetivação de 
aplicação de testes padronizados, para aferir índices 
de aprendizagem; e definição da continuidade 
escolar dos alunos. 
 
Assinale a alternativa que expressa 
CORRETAMENTE o conceito de avaliação para além 
da prática realizada na escola.   
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A) Avaliar é mensurar a aprendizagem, processo 
encerrado com a obtenção de dados, resultado 
da observação, provas, registros feitos de modo 
neutro. É um processo que foge da análise de 
efeito na aprendizagem por congelar o resultado, 
permitindo expressar a aprovação ou a 
reprovação corretamente.      

B) A verificação é o centro do processo de avaliação 
por estabelecer critérios confiáveis em relação 
aos resultados desvinculados das metas 
estabelecidas no projeto pedagógico.    

C) A verificação configura a ação e dinâmica da 
mediação no processo didático a favor da 
qualidade da promoção automática.      

D) Avaliar implica coletar, analisar e sintetizar dados 
sobre os propósitos estabelecidos. Implica 
também atribuir valor ou qualidade e exige tomar 
decisão frente aos resultados, tornando-se um 
processo dinâmico. 

E) A verificação constitui-se no diagnóstico do 
processo avaliativo por medir o aproveitamento 
escolar de resultados identificados e 
determinados na configuração metacognitiva do 
processo ensino aprendizagem. 

 
 
5. A Lei 9394/96, no seu Art. 3º, dita: “O ensino será 

ministrado com base nos seguintes princípios”... 
Marque a alternativa que contém princípios 
condizentes com os Princípios e Fins da Educação 
Nacional: 
 
I. Igualdade de condições para o acesso e a 

permanência na escola; liberdade de aprender, 
ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 
pensamento, a arte e o saber. 

II.  Pluralismo de ideias e de concepções 
pedagógicas; respeito à liberdade e apreço à 
tolerância. 

III. Coexistência de instituições públicas e privadas 
de ensino; gratuidade do ensino público em 
estabelecimentos oficiais. 

IV. Valorização do profissional da educação escolar. 
V. Gestão democrática do ensino público, na forma 

desta Lei e da legislação dos sistemas de ensino; 
garantia de padrão de qualidade. 

 
Estão CORRETAS as assertivas: 

 
A) Apenas I, III e V. 
B) Apenas II, IV e V. 
C) Apenas I, II e IV. 
D) Apenas III e V. 
E) Todas estão corretas. 

 
 
 
 

6. Leia o texto a seguir e depois assinale o item que 
completa CORRETAMENTE a proposição.   

   
Em muitos estudos e pesquisas sobre a organização 
dos sistemas de ensino preconiza-se o permanente 
esforço para o estabelecimento da relação 
escola/sociedade como eixo estruturador do 
currículo.  Nessa perspectiva, o currículo envolve os 
aspectos sociológicos na organização do saber 
escolar. Essa relação escola/sociedade, sob o 
enfoque crítico, requer compreender a escola como 
instrumento de poder. Mas, se considerarmos o 
currículo como compromisso para promover uma 
educação emancipadora, ele será pautado em:      
 
A) Distribuição do conhecimento científico definido 

pelo conteúdo de normas, valores e tendências 
para a adaptação do aluno às exigências sociais.      

B) Legitimação da escola como espaço para veicular 
ideias naturais de justiça econômica e social 
vigentes na sociedade, contribuindo com o 
domínio de determinados grupos.   

C) Tomar a cultura comum como ponto de chegada 
pela incorporação do saber científico e elaborado 
por meio de atividades dialógicas, participativas a 
favor do estabelecimento de novos modos de 
organização histórica curricular.    

D) Questionamentos do conhecimento científico 
frente aos desafios sociais com ênfase nos 
processos de pesquisa formando a consciência 
crítica e democrática do papel ideológico na 
legitimação das classes sociais. 

E) Construção de uma abordagem democrática em 
que a produção do conhecimento ocorra por meio 
do diálogo de diferentes  culturas, sem descurar 
da rigorosidade, porém solidária e comprometida 
com os valores sociais legítimos.  

 
 
7. Ao abordar aspectos da Inclusão, Carneiro (2007) 

propõe a descontaminação dos conceitos, para evitar 
confusões semânticas, tendo em vista a tentativa de 
delimitar a significação de algumas palavras e 
expressões habitualmente utilizadas nesse campo do 
conhecimento. 
Corresponda a 1ª coluna de acordo com a segunda 
buscando o significado dos termos: 
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(I) Inclusão (__) Indivíduo com uma 
restrição física, mental ou 
sensorial, de natureza 
permanente ou transitória, que 
limita a capacidade de exercer 
uma ou mais atividades 
essenciais da vida diária, 
causada ou agravada pelo 
ambiente econômico e social, 
segundo a Convenção da 
Guatemala / Decreto 
3.956/2001 

(II) Educação 
Inclusiva 

(__) Reunião de escolas 
comuns vinculadas a um 
sistema de ensino e cuja 
autorização de funcionamento 
se dá nos termos previstos na 
Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional. 

(III) Escola 
Inclusiva 

(__) Movimento da sociedade 
voltado para produzir a 
igualdade de oportunidades 
para todos. 

(IV) Aluno com 
Deficiência 

(__) Instituição de ensino 
regular aberta à matrícula de 
todos os alunos 
indistintamente. 

(V) Rede Regular (__) Conjunto de processos 
educacionais decorrente da 
execução de políticas 
articuladas impeditivas de 
qualquer forma de segregação 
e de isolamento. 

 
A ordem CORRETA da dos itens da 2ª coluna é: 

 
A) I, II, III, IV, V 
B) II, I, V, IV, III 
C) V, I, II, III, IV 
D) IV, V, I, III, II 
E) III, IV, II, I, V 

 
 
8. A Resolução nº 2, de 7 de abril de 1998, do Conselho 

Nacional de Educação (CNE), institui as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental a 
serem observadas na organização curricular das 
unidades escolares integrantes dos diversos 
sistemas de ensino.  
Dado esse contexto, marque (V) para as alternativas 
verdadeiras e (F) para as falsas: 

 
(__) A Resolução 02/98 (CNE) conceitua as 
Diretrizes Curriculares Nacionais como o conjunto de 
definições doutrinárias sobre princípios, 
fundamentos e procedimento da educação básica, 
expressas pela Câmara de Educação Básica do 
Conselho Nacional de Educação, que orientarão as 
escolas brasileiras dos sistemas de ensino na 
organização, articulação, desenvolvimento e 
avaliação de suas propostas pedagógicas. 
(__) Ao definir suas propostas pedagógicas, a 
Resolução 02/98 (CNE) define que as escolas 
deverão explicitar o reconhecimento da identidade 

pessoal de alunos, professores e outros profissionais 
e a identidade de cada unidade escolar e de seus 
respectivos sistemas de ensino. 
(__) A Resolução 02/98 (CNE) apregoa que em 
todas as escolas deverá ser garantida a igualdade 
de acesso para alunos a uma base nacional 
diversificada, de maneira a legitimar a unidade e a 
qualidade da ação pedagógica na diversidade 
nacional. 
(__) As escolas deverão explicitar em suas 
propostas curriculares, segundo a Resolução 02/98 
(CNE), processos de ensino voltados para as 
relações com sua comunidade local, regional e 
planetária, visando a interação entre a educação 
fundamental e a vida cidadã. 

 
Marque a sequência CORRETA: 

 
A) V, F, V, V 
B) F, V, F, V 
C) V, V, V, V 
D) V, V, V, F 
E) V, V, F, V 

 
9. Segundo o Parecer CNE/CEB Nº 6/2005, na 

implantação progressiva do Ensino Fundamental com 
a duração de 9 (nove) anos, pela antecipação da 
matrícula de crianças de seis anos, as seguintes 
normas terão de ser respeitadas: 
 

I. Nas redes públicas estaduais e municipais, a 
implantação deve considerar o regime de 
colaboração e deverá ser regulamentada pelos 
sistemas de ensino estaduais e municipais, que 
deverão empenhar-se no aprofundamento de 
estudos, debates e entendimentos com o objetivo 
de se implementar o Ensino Fundamental de 
nove anos, a partir dos seis anos de idade, 
assumindo-o como direito público subjetivo e 
estabelecendo, de forma consequente, se a 
primeira série aos seis anos de idade se destina 
ou não à alfabetização dos alunos. 

II. Nas redes públicas estaduais e municipais não 
devem ser prejudicadas a oferta e a qualidade da 
Educação Infantil, preservando-se sua identidade 
pedagógica. 

III. Os sistemas de ensino e as escolas deverão 
compatibilizar a nova situação de oferta e 
duração do Ensino Fundamental a uma proposta 
pedagógica apropriada à faixa etária dos 6 (seis) 
anos, especialmente em termos de recursos 
humanos, organização do tempo e do espaço 
escolar, considerando, igualmente, materiais 
didáticos, mobiliário e equipamentos, bem como 
os reflexos dessa proposta pedagógica em 
políticas implementadas pelo próprio Ministério 
da Educação como, por exemplo, na distribuição 
de livros didáticos. 

IV. Os sistemas de ensino deverão fixar as 
condições para a matrícula de crianças de 6 
(seis) anos no Ensino Fundamental quanto à 
idade cronológica: que tenham 6 (seis anos) 
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completos ou que venham a completar sete anos 
no início do ano letivo. 

V. Para a avaliação da Educação Básica, em que 
certamente ocorrerão impactos, devem ser 
discutidas as decisões de adequação, uma vez 
que, atualmente, o SAEB promove a avaliação 
coletando dados e estimando as proficiências na 
3ª e 8ª séries do Ensino Fundamental e na 1ª 
série do Ensino Médio, ou seja, aos três, oito e 
nove anos de escolarização, haverá necessidade 
de se adotar uma readequação contábil para o 
censo escolar, pois, transitoriamente, subsistirão 
dois modelos – Ensino Fundamental com a 
duração de 8 (oito anos) e com a duração de 9 
(nove) anos, para o qual deverá ser adotada uma 
nova nomenclatura geral, sem prejuízo do que 
dispõe o Art. 23 da LDB, considerado o 
consequente impacto na Educação Infantil, a 
saber: 

 
Etapa de 
ensino  

Faixa etária prevista  Duração  

Educação 
Infantil 
Creche 

Pré-escola 

Até 5 anos de idade 
Até 3 anos de idade 
4 e 5 anos de idade 

 

Ensino 
Fundamental 
Anos Iniciais 
Anos Finais 

Até 14 anos de idade 
De 6 a 10 anos de 

idade 
De 11 a 14 anos de 

idade 

8 anos 
4 anos 
4 anos 

 
Está(ão) CORRETA(S): 

 
A) Somente as assertivas I e II. 
B) Somente as assertivas II e III. 
C) Somente as assertivas I, II e III. 
D) Somente as assertivas IV e V. 
E) Somente a assertiva V. 

 
10. Segundo o ECA – Estatuto da Criança e do 

Adolescente – Lei nº 8.069/90: 
 
 Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à 
educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua 
pessoa, preparo para o exercício da cidadania e 
qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes:  

I - igualdade de condições para o acesso e 
permanência na escola;  

II - direito de ser respeitado por seus educadores;  
  III - direito de contestar critérios avaliativos, 
podendo recorrer às instâncias escolares superiores;  

IV - direito de organização e participação em 
entidades estudantis;  

V - acesso à escola pública e gratuita próxima de 
sua residência.  
        Parágrafo único. É direito dos pais ou 
responsáveis ter ciência do processo pedagógico, 
bem como participar da definição das propostas 
educacionais.  
Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao 
adolescente:  

I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, 
inclusive para os que a ele não tiveram acesso na 
idade própria;  

II - progressiva extensão da obrigatoriedade e 
gratuidade ao ensino médio;  

III - atendimento educacional especializado aos 
portadores de deficiência, preferencialmente na rede 
regular de ensino;  

IV - atendimento em creche e pré-escola às 
crianças de zero a seis anos de idade;  

V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, 
da pesquisa e da criação artística, segundo a 
capacidade de cada um;  

VI - oferta de ensino noturno regular, adequado 
às condições do adolescente trabalhador;  

VII - atendimento no ensino fundamental, através 
de programas suplementares de material didático-
escolar, transporte, alimentação e assistência à 
saúde.  
        § 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é 
direito público subjetivo.  
        § 2º O não oferecimento do ensino obrigatório 
pelo poder público ou sua oferta irregular importa 
responsabilidade da autoridade competente.  
        § 3º Compete ao poder público recensear os 
educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a 
chamada e zelar, junto aos pais ou responsável, 
pela frequência à escola.  
Art. 55. Os pais ou responsável têm a obrigação de 
matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de 
ensino.  
Art. 56. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino 
fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os 
casos de:  

I - maus-tratos envolvendo seus alunos;  
II - reiteração de faltas injustificadas e de evasão 

escolar, esgotados os recursos escolares;  
III - elevados níveis de repetência.  

Art. 57. O poder público estimulará pesquisas, 
experiências e novas propostas relativas a 
calendário, seriação, currículo, metodologia, didática 
e avaliação, com vistas à inserção de crianças e 
adolescentes excluídos do ensino fundamental 
obrigatório.  
Art. 58. No processo educacional respeitar-se-ão os 
valores culturais, artísticos e históricos próprios do 
contexto social da criança e do adolescente, 
garantindo-se a estes a liberdade da criação e o 
acesso às fontes de cultura.  
Art. 59. Os municípios, com apoio dos estados e da 
União, estimularão e facilitarão a destinação de 
recursos e espaços para programações culturais, 
esportivas e de lazer voltadas para a infância e a 
juventude.  

Fonte: Lei nº 8.069/90. 

 
Os artigos da Lei nº 8.069/90, acima apontados, 
referem-se: 

 
A) Ao direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. 
B) Ao direito à educação, à cultura, ao esporte e ao 

lazer. 
C) Ao direito à profissionalização e à proteção no 

trabalho. 
D) À política de atendimento. 

E) À informação, cultura, lazer, esportes, diversões 

e espetáculos. 
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MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA  
11. A reflexão sobre a arte e sobre a experiência estética 

na educação requer: 
 

A) Capacidade cognitiva, nível intelectual e técnico 
equiparado ao objeto de reflexão. 

B) Possibilidade de confrontar valores estéticos 
antagônicos percebendo que o “novo” sempre 
supera o “velho”. 

C) Não há o que refletir sobre a arte dado que ela é 
plural, subjetiva e discussões dessa natureza não 
conduzem a lugar nenhum. 

D) Apenas conhecimento técnico sobre o campo da 
arte. 

E) Conhecimentos tácitos e explícitos no campo da 
arte. Sensibilidade para ver beleza nas coisas 
mais simples ou complexas. Repertório amplo 
construído por meio da vivência das experiências 
no contexto social e/ou sobre o contexto oriundo 
da obra ou movimento artístico, objeto da 
reflexão. 

  
  
12. O ensino das diferentes linguagens das artes tem 

suas especificidades e características. Isso não 
impede que atividades com arte façam inferências a 
outros conteúdos não específicos ou sejam utilizadas 
como recurso ou apoio metodológico de outras áreas. 
As técnicas de abordagem dos conteúdos específicos 
das linguagens da arte devem ser pautadas na 
pesquisa e na escolha da melhor estratégia para seu 
ensino. Essa escolha dependerá também da faixa 
etária dos alunos, das suas capacidades motoras e 
cognitivas entre outros fatores.  
Em comum, o ensino das artes: 
 
A) Está pautado na experiência, na observação e no 

conhecimento histórico do tema abordado. São 
unânimes alguns educadores que defendem essa 
ideia. Podem-se citar os Métodos Ativos de 
Educação Musical (SWANWICK, ORFF); a 
Metodologia Triangular do ensino das artes 
visuais (BARBOSA); e a Dança Educação 
(LABAN). 

B) Deve priorizar a criatividade, e a adoção do 
método deve passar pelo crivo da intuição do 
professor. 

C) Está engajado a conteúdos que visam ao 
conhecimento geral, e não ao específico, da 
linguagem da arte em si. 

D) Considera que só aprende arte aquele que está 
predestinado ao seu aprendizado, ou seja, 
somente pessoas talentosas e privilegiadas pelo 
seu nível cultural têm condições para tal. 

E) A mesma metodologia de ensino, embora as 
linguagens artísticas sejam diferentes. 

 
 

13. “A leitura, que abrange tanto a pintura do artista 
como o trabalho produzido pelas crianças, 
compreende um processo de dissociação entre 
ver/fazer e fazer/ver, por meio do qual o pensamento 
analógico e o divergente se fazem presentes. O olhar 
do aluno como interpretante observa o signo da 
pintura como uma segunda realidade - um signo 
novo.(...) Por acreditar que o educando já possui uma 
estrutura de pensamento e um repertório próprio, o 
desenvolvimento das potencialidades propostas 
ocorre no âmbito da cultura e da troca. Nossa 
premissa é de que o conhecimento a ser construído 
pelo aluno se processa a partir da movimentação 
entre o repertório imaginário individual e o repertório 
cultural grupal.”  

Retirado de Anamélia Buoro (2003, p. 42 - 43). 

  
Essa afirmação: 

 
A) Explora o caráter expressivo do fazer espontâneo 

da criança, que se refere à sua verdadeira 
identidade e à construção de um conceito de 
pertencimento no mundo da arte.  

B) Caracteriza os princípios da educação geral e 
não específica da arte. 

C) Reitera o fato de que todos são potenciais 
artistas e que as nossas produções individuais ou 
coletivas podem ser consideradas obras de arte 
se conhecermos aprofundadamente esse 
universo e dominarmos as técnicas existentes 
para a expressão com a arte. 

D) Fundamenta os objetivos da arte na educação 
que consistem em valorizar a expressão singular 
do aluno, desenvolver sua percepção e integrá-lo 
à sua cultura para que amplie seu repertório e 
tenha condições de realizar leituras do mundo e 
das imagens da arte. 

E) Dá mostras de que é preciso considerar 
essencialmente os conteúdos trabalhados na 
escola para educar artisticamente o aluno. 

  
  
14. Fusari e Ferraz (1991) afirmaram, na sua obra Arte 

na Educação Escolar, que o ensino da arte na 
educação nacional vinha sofrendo algumas 
significativas adaptações, mas que o país ainda 
estava caminhando no sentido de criar um modelo 
que atendesse às necessidades educacionais de 
maneira eficaz. À época, ocorria o movimento da 
Arte-Educação, que esperava que a arte estivesse 
presente na nova Lei de Diretrizes e Bases propostas 
para a década de 90. As autoras afirmaram que havia 
um princípio idealista que corroborava com as 
principais características da arte as quais priorizavam 
um método de ensino mais adequado. 
São elas: 
 
A) As questões políticas relacionadas à educação. 
B) As questões subjetivas da arte. 
C) A questão social, a questão histórica, a questão 

da expressividade individual e a questão da 
estética. 

D) As questões de infraestrutura escolar. 
E) As questões da criatividade. 
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15. A expressividade infantil é a exteriorização de 
manifestações interiorizadas pela criança, que 
constituem um repertório de elementos cognitivos e 
afetivos adquiridos por meio da sua experiência nos 
seus ambientes de convivência. Diante desse fato, já 
incansavelmente discutido e defendido por 
renomados pesquisadores da Educação, como 
Vygotsky (1987), e da Arte-educação, como 
Morozova (1982), a postura do professor de arte 
deve ser de: 
 
A) Compromisso com os conteúdos 

interdisciplinares curriculares, objetivando, com a 
arte, apenas firmar os demais conteúdos 
inerentes que não se restringem a ela. 

B) Apoio aos alunos, objetivando o aprimoramento 
das suas potencialidades individuais e coletivas, 
bem como a ampliação do conhecimento artístico 
e estético, aproveitando a imaginação infantil e a 
fantasia para o desenvolvimento da sua 
percepção. 

C) Compromisso ético com a instituição no sentido 
do cumprimento das atribuições curriculares. 

D) Compromisso com a liberdade, objetivando a livre 
expressão da criança que, posteriormente, 
sozinha e no seu tempo, deverá ter condições de 
conectar esses conteúdos trabalhados com as 
demais áreas do conhecimento. 

E) Compromisso com a sociedade no sentido de 
formar pessoas mais cultas. 

  

EESSPPEECCÍÍFFIICCAASS  DDEE  EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO    

AARRTTÍÍSSTTIICCAA  
 
16. Com estética não figurativa e não geométrica, alguns 

artistas japoneses como Manabu Mabe e Tomie 
Othake se radicaram no Brasil entre os anos 30 e 60. 
Eram os dois adeptos a que movimento da pintura 
contemporânea? 
 
A) Abstracionismo informal. 
B) Expressionismo abstrato. 
C) Concretismo. 
D) Expressionismo figurativista. 
E) Expressionismo informal. 

 
 
17. A arte contemporânea surge nos anos 60 e traz em 

seu diverso rol de possibilidades o discurso da 
liberdade criativa do artista e não uma mas múltiplas 
poéticas. Depois das vanguardas do Modernismo do 
início do século XX e dos movimentos que o 
compõem, a liberdade criadora parece, agora, ter 
alcançado, de fato, seu lugar na expressão do artista. 
Assinale a questão que apresenta elementos da 
poética da arte contemporânea internacional. 

 
 

A) Pontilhismo, futurismo e múltipla perspectiva. 
B) Figurativismo, concretismo e expressionismo. 
C) Expressionismo abstrato, surrealismo e 

concretismo. 
D) Surrealismo e pontilhismo. 
E) Instalações, performances e fotorrealismo, 

integração de linguagens nas artes visuais. 
 
 
18. Segundo o historiador da arte Giulio Carlo Argan 

(1999, p. 208), (...) “a pintura do Modernismo aparece 
na passagem dos séculos XIX e XX pela Europa e 
apresenta no seu discurso figurativo a questão 
psicológica, social e profissional do artista”. A rica 
burguesia da Belle Époque não se interessava 
efetivamente pela arte, mas dela se ocupava apenas 
por prestígio social e modismo. Nunca a cultura 
figurativa europeia foi tão representada como no 
início do século XX. Os artistas se uniram em grupos 
que assumem o nome de Secessão (primeiro em 
Berlim, depois em Viena, espalhando-se e crescendo 
pelo centro e leste da Europa). O nome fazia alusão 
à separação radical da tradição acadêmica, 
paralelamente ao movimento impressionista francês.  
 
Dado esse contexto, assinale a alternativa que 
apresenta artistas desse movimento da arte cujas 
obras são consideradas ícones desse período: 

 
 

A) Pablo Picasso – Guernica, As Meninas ; Henri 
Matisse – A Dança ; Madame Matisse ; Emil 
Nolde – Rosas Vermelhas e Amarelas . 

B) Auguste Rodin – Danaide ; Gustav Klimt – A 
Filosofia ; Edward Munch – Ansiedade . 

C) Edward Munch – O Grito ; Pablo Picasso – As 
Meninas ; Cézanne – A Casa do Enforcado . 

D) Dégas – As Bailarinas ; Robert Delaunay – A 
Torre Eiffel ; Umberto Boccioni – Estados da 
Alma .  

E) Emil Nolde – Rosas Vermelhas e Amarelas ; 
Robert Delaunay- A Torre Eiffel.  
 

 
19. A fase Pau Brasil diz respeito a um período da 

produção artística nacional. Qual importante 
personalidade modernista brasileira pertence a esse 
movimento? 
 
A) Tarsila do Amaral. 
B) Anita Malfatti. 
C) Di Cavalcanti. 
D) Vicente do Rego Monteiro. 
E) Lazar Segall. 
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20. A Semana de Arte Moderna, que ocorreu em 
fevereiro de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo, 
contou com a participação de vários artistas cujos 
princípios eram: 

 
A) A arte sem fronteiras, o avanço das técnicas e o 

reconhecimento devido à arte europeia. 
B) A modernização das criações artísticas e a 

subserviência aos padrões estéticos acadêmicos. 
C) Condicionar a arte brasileira a técnicas artísticas. 
D) A promoção de uma arte mais comprometida com 

o academicismo da arte do primeiro mundo.  
E) Devorar a estética europeia e transformá-la numa 

arte brasileira.  
 
21. As principais tendências da escultura moderna no 

mundo do século XX foram: 
 

A) Figurativismo e abstracionismo. 
B) Figurativismo de Rodin, construtivismo cinético e 

abstracionismo orgânico. 
C) Figurativismo clássico e abstração do espaço. 
D) Figurativismo e impressionismo. 
E) Construtivismo orgânico e figurativismo clássico. 

 
 
22. Alfredo Andersen, embora nascido na Noruega, 

talvez seja o mais paranaense dos pintores. Indique a 
resposta que contém outros importantes nomes do 
Movimento Paranista, que se deu entre os anos 20 e 
40 do século XX: 

 
A) Poty Lazzarotto e Mazé Mendes. 
B) Jair Vicente e Zaco Paraná. 
C) Lange de Morretes e João Turin. 
D) Eliane Prolik e Juarez Machado. 
E) Zaco Paraná e Mazé Mendes. 

 
 
23. A mulher sem pecado é a primeira obra de qual 

importante dramaturgo do Teatro Brasileiro? 
 
A) Plínio Marcos. 
B) Nelson Rodrigues. 
C) Gianfrancesco Guarnieri. 
D) Nelson Motta. 
E) Augusto Boal. 

 
 
24. Em oposição ao Teatro de Comédia Brasileiro (TBC), 

em 1958 o Teatro de Arena apresenta a peça de 
Gianfrancesco Guarnieri intitulada: 
 
A) Eles não usam Black-tie. 
B) Anos dourados. 
C) Gente como a gente. 
D) Navalha na carne. 
E) A ponte. 

 
 
 

25. Os PCNs da Arte / Teatro, ao enfatizarem a 
necessidade de trabalhar o teatro numa perspectiva 
educativa, apregoam: 
 
A) O conhecimento das produções sem a 

preocupação das concepções estéticas. 
B) A identificação apenas de produtores renomados 

do teatro mundial. 
C) Pesquisa e leitura de textos dramáticos apenas 

do teatro brasileiro. 
D) Memorização dos clássicos mundiais. 
E) A observação, apreciação e análise das diversas 

manifestações de teatro. 
 
 
26. Ideias valorizadas em suas inspirações poéticas e 

pelo desejo de levar os espectadores à reflexão e à 
crítica sobre as situações, as personagens e seu 
comportamento, são características de que autor do 
Teatro? 
 
A) Shakespeare. 
B) Ionesco. 
C) Brecht. 
D) Antonin Artaud. 
E) Stanislavski. 

 
27. Na Grécia, em procissões de caráter mítico-religioso, 

num espaço de tempo que ia do inverno à primavera, 
da morte da vegetação ao seu renascimento, sátiros 
cantavam em louvor à divindade. Assim começa a 
história do teatro ocidental. 
Que divindade era essa? 

 
A) Dionísio. 
B) Atenas. 
C) Apolo. 
D) Orfeu. 
E) Netuno. 

 
 
28. Do fim do século XIX, fundamentado em Darwin, 

Comte, Spencer e Mill, surge um tipo de teatro 
idealizado Zola. Que corrente teatral é essa? 

 
A) Teatro livre. 
B) Teatro expressionista. 
C) Teatro naturalista. 
D) Teatro positivista. 
E) Teatro contemporâneo. 

 
29. O profissionalismo teatral, de caráter mais literário, 

provocou reação nos atores italianos, que 
abandonaram o drama e criaram um novo tipo de 
representação com gestos mais expressivos e menos 
diálogo. Esse panorama refere-se a que período e a 
que tipo de representação teatral?   

 
A) Teatro Renascentista – Commedia dell’arte. 
B) Teatro Medieval – Pantomima. 
C) Teatro Barroco – Comédia a soggetto. 
D) Teatro Romano – Comédia histriônica. 
E) Teatro Barroco – Comédia histriônica. 
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30. Keith Swanwick é um dos grandes educadores 
musicais dos séculos XX e XXI que defendem o fazer 
individual e coletivo como a verdadeira chave do 
aprendizado musical. Sua metodologia de ensino 
propõe “ensinar música musicalmente”. Essa 
afirmação diz respeito: 
 
A) Ao fato de que só é possível ensinar música por 

meio dos instrumentos musicais convencionais e 
com métodos que priorizem a memorização e a 
técnica. 

B) À experiência estética musical. Ela é primordial, 
porém, só é possível quando se tem 
possibilidade de ir a concertos musicais, sendo, 
portanto, legada a uns poucos privilegiados. 

C) À aula de música, que deve ser essencialmente 
recreativa e objetivar a reprodução dos valores 
propagados no contexto cultural. 

D) À música enquanto um conhecimento que só 
pode ser ensinado tecnicamente. 

E) Ao modo como se deve ensinar música, que 
pressupõe ouvir, conhecer, apreciar, criar, 
interpretar, arranjar e criticar. Ou seja, 
compreender todos os aspectos da linguagem 
musical e desenvolver a musicalidade do 
educando.   

 
31. A Bossa Nova, importante movimento musical 

brasileiro, teve seu auge de produção entre os anos 
de 58 e 68. Zuza Homem de Mello, autor do livro Eis 
aqui os Bossa Nova, apresenta depoimentos de 
expressivos músicos, produtores musicais, 
intérpretes e compositores desse movimento. Entre 
eles destacam-se: 
 
A) Tom Jobim, Roberto Menescal, João Gilberto, 

Johny Alf, Nara Leão e Ronaldo Boscoli. 
B) Chico Buarque, Johny Alf, Claudete Soares, 

Erasmo Carlos, Capinam e Vandré. 
C) Roberto Menescal, Nara Leão, Ronaldo Boscoli, 

João do Vale, Alceu Valença e Rita Lee. 
D) Edu Lobo, Vandré, Marcos Valle, Moacir Franco, 

João Gilberto e Ary Barroso. 
E) Moraes Moreira, Lenine, Pixinguinha, Leni 

Andrade e Ary Barroso. 
 
32. Assinale a afirmativa que caracteriza o ensino de 

música no Brasil do período Colonial: 
 
A) Não elitista, recusava-se a cultura europeia; 

valorizava-se a cultura local. 
B) Os conceitos culturais do velho mundo não eram 

valorizados. 
C) Os índios não tinham acesso à música; só os 

portugueses que aqui moravam. 
D) A música era destinada aos festejos da corte e 

era executada por pequenas orquestras 
formadas por músicos trazidos dos grandes 
centros da Europa. 

E) Educação jesuítica e catequização; aulas régias, 
pautadas na fé, na lei e no rei; os mestres de 
capela jesuítas e franciscanos eram os 
professores de música, dirigiam o coro, 
escreviam partituras, compunham e cantavam 
nas missas e solenidades. 

33. O modelo de avaliação ideal pressupõe o que o aluno 
está fazendo e o que está aprendendo com o que 
faz. Em uma educação musical integrada e coerente, 
a criança cria, toca, canta e escuta. O objetivo da 
educação musical é fazer com que sejam transpostas 
barreiras físicas e culturais que impedem o fazer 
musical do educando, de modo a desenvolver, por 
meio da música, além das habilidades musicais 
propriamente ditas, o aprimoramento de outras 
faculdades humanas potenciais.  
 
Com base nesse texto, é CORRETO afirmar que: 
 
 
A) Avaliação em música é um processo constante 

no qual são avaliados a consciência do fazer 
musical, o domínio evolutivo de técnicas de 
execução de instrumentos, voz, corpo e outras 
possibilidades sonoras utilizadas como recurso 
criativo, bem como a ampliação do repertório de 
conhecimento estético musical. 

B) Avaliação em música deve priorizar o resultado 
estético em detrimento de devaneios criativos 
inférteis e morosos. 

C) Avaliação em música não é uma possibilidade, 
pois, como linguagem da arte, a questão da 
subjetividade é imperativa. Não há como avaliar 
como certo ou errado um caminho adotado por 
um estudante. 

D) Avaliação é um termo passível de 
questionamento no que concerne aos conteúdos 
da arte. Não há um consenso nem parâmetros 
para tal ação. 

E) A consciência do fazer musical não é avaliada, 
pois faz parte da subjetividade e dos devaneios 
criativos. 

 
 
34. A gramática e a sintaxe dos movimentos, bem como 

a compreensão dos elementos constitutivos da 
dança, do reconhecimento das suas estruturas em 
relação ao espaço, ao som e ao dançarino, foram 
objetos de estudo de Laban. Essas observações lhe 
permitiram contribuir para o avanço conceitual da 
dança, em especial a dança aplicada no contexto 
educacional.  
 
A esse estudo Laban chamou de: 

 
A) Dança moderna. 
B) Coreologia – o estudo do movimento e da sua 

expressão. 
C) Expressão corporal ou coreografia educacional. 
D) Dança contemporânea. 
E) Movimento de expressão. 
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35. Laban buscou de maneira clara e objetiva diminuir a 
distância entre os olhares da arte e da ciência no que 
diz respeito à observação e à análise do movimento, 
pressupondo alguns aspectos básicos, tais como: 
 
A) O corpo como unidade independente da psique. 
B) A qualidade do som e das propriedades musicais 

para dançar independente do espaço e do tempo. 
C) As aptidões físicas como garantias para que 

alguns dancem melhor do que outros. 
D) A técnica para o corpo se mover. 
E) O corpo: que parte do corpo se move?; o espaço: 

onde o corpo se move? 
 
 
36. Em contraposição à técnica rígida e mecânica 

imposta pelo balé clássico, Laban defendeu a ideia 
que tanto a criança quanto o adolescente têm direito 
à possibilidade de expressar suas emoções, suas 
subjetividades, com seus próprios movimentos.  
 
Essa concepção embasou o que ficou conhecido 
como: 

 
A) Dança criativa. 
B) Dança educativa. 
C) Expressão corporal. 
D) Dança expressiva. 
E) Dança solta. 

 
 
37. Nos anos 60, dançarinos e coreógrafos reagiram às 

técnicas da dança moderna. A intenção era derrubar 
a separação entre arte e vida e entre 
dançarinos/atores e plateias. Essa foi uma das 
principais características da Dança Teatro. Aliando-
se a esse movimento como colaboradores, músicos e 
artistas plásticos também procuravam expressar suas 
preocupações sociais e políticas sobretudo em 
relação aos direitos humanos, ao papel social da 
mulher na sociedade e ao conceito de arte.  
 
Entre muitas personalidades, dois nomes se 
destacam: 
 
A) Déborah Colker e Baryshnikov. 
B) Joanne Akalaitis e Pina Bausch. 
C) Ana Botafogo e Baryshnikov. 
D) Jooss e Pina Bausch. 
E) Baryshnikov e Pina Bausch. 

 
 
 
 
 
 
 

38. A dança como arte independente, baseada na 
harmonia das qualidades dinâmicas dos movimentos 
e percursos no espaço, desenvolvida a partir de 
improvisações com dança-tom-palavra, diz respeito a 
que concepção de dança e quem é o seu 
idealizador? 

 
A) Dança-Teatro; Rudolf von Laban. 
B) Dança moderna; François Delsarte. 
C) Ballet contemporâneo; Émile Jacques Dalcroze. 
D) Dança moderna teatral; François Delsarte. 
E) Ballet-Teatro; François Delsarte. 

 
 
39. Isabel Marques, na obra Dançando na Escola (2007, 

p.38) afirma que “Aprender uma dança significa, 
antes de tudo, literalmente incorporar valores e 
atitudes. A compreensão, a experiência e o olhar 
crítico podem transformar relações ingênuas que 
geralmente ocorrem no aprendizado de repertórios 
de dança”. Assim, essa visão de dança, nos PCNs da 
arte / Dança, evidencia alguns eixos do trabalho com 
a dança na educação básica. São eles: 

 
A) A dança como mero instrumento de técnica das 

coreografias. 
B) A dança apenas como entretenimento. 
C) A dança como técnica de movimentos. 
D) A dança como arte coadjuvante na formação do 

aluno. 
E) A dança na expressão e comunicação humana. 

 
 
40. A afirmação de Isabel Marques (1999) de que “toda 

criança/adolescente tem o direito de dançar” como 
um dos princípios da “dança criativa” ou “dança- 
educação” tem como intenção afirmar que: 

 
A) A dança é mais importante que outros conteúdos 

educacionais. 
B) Para ensinar dança não é preciso ser especialista 

na área. 
C) A inclusão da dança como disciplina obrigatória 

nos currículos escolar é democraticamente direito 
de todos. 

D) A dança deve ser aplicada apenas no ensino 
regular. 

E) A dança não é uma forma de conhecimento, por 
isso deve ser considerada uma atividade 
opcional. 
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PPRROOVVAA  DDIISSCCUURRSSIIVVAA  

1. O Projeto Político Pedagógico introduzido na Educação Básica pela LDB, Lei Federal 9394/96, constitui-se num 
instrumento teórico metodológico que contribui para a organização da escola, de forma que a comunidade escolar 
possa participar das decisões referentes à concretização da sua finalidade educativa.  
Argumente, entre 10 e 15 linhas, sobre a contribuiç ão da metodologia da gestão participativa no Planej amento 
de Ensino (das diferentes disciplinas que compõem o  currículo) como meio de garantir melhoria da quali dade 
do ensino e da aprendizagem.  
 

1_________________________________________________________________________________ 

2_________________________________________________________________________________

3_________________________________________________________________________________

4_________________________________________________________________________________

5_________________________________________________________________________________ 

6_________________________________________________________________________________

7_________________________________________________________________________________

8_________________________________________________________________________________

9_________________________________________________________________________________

10________________________________________________________________________________ 

11________________________________________________________________________________

12________________________________________________________________________________ 

13________________________________________________________________________________ 

14________________________________________________________________________________ 

15________________________________________________________________________________ 
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2. No que tange à relação Professor-Aluno-Conhecimento, Veiga (2008, apud CORDEIRO, 2007) salienta a importância 
de que o professor tenha ciência da motivação para escola (o que move os alunos até ela) e da motivação na escola (o 
que os motiva a estudar ou não). Relacione essa afirmação com o artigo 3º da Lei nº 9394/96, inciso X, que traz como 
um dos princípios do ensino a valorização da experiência extraescolar dos alunos.  
Elabore um texto dissertativo, entre 7 e 10 linhas,  em que você analise a importância de o professor d a 
Docência II ter essa (cons)ciência e proponha ações  que cabe a ele planejar e desenvolver. 

 

1_________________________________________________________________________________ 

2_________________________________________________________________________________

3_________________________________________________________________________________

4_________________________________________________________________________________

5_________________________________________________________________________________ 

6_________________________________________________________________________________

7_________________________________________________________________________________

8_________________________________________________________________________________

9_________________________________________________________________________________

10________________________________________________________________________________ 
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3. No contexto socioeducacional vigente, levando em conta as dificuldades de relacionamento com as turmas, muitos 
professores têm utilizado a nota da avaliação como moeda de troca com os alunos, enquanto os conhecimentos 
pedagógicos indicam a relevância de se praticar uma avaliação formativa, entendida como “o ato de acompanhar e 
reorientar a aprendizagem do educando, seja de um ponto de vista processual, seja de um ponto de vista acumulativo, 
tendo em vista a obtenção do melhor resultado possível” (LUCKESI, 2010).  
Entre 8 e 10 linhas, avalie essa prática observada na realidade escolar e indique ações necessárias pa ra que o 
professor possa atuar junto aos alunos de modo que eles considerem mais  o valor do estudo e da 
aprendizagem dos conteúdos para a sua formação huma na e cidadã e menos  o peso da nota.  

 

1_________________________________________________________________________________ 

2_________________________________________________________________________________

3_________________________________________________________________________________

4_________________________________________________________________________________

5_________________________________________________________________________________ 

6_________________________________________________________________________________

7_________________________________________________________________________________

8_________________________________________________________________________________
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4. Durante a sua aula, um professor de 6º ano (5ª série) do Ensino Fundamental, percebeu murmúrios entre os alunos e, 
ao buscar o motivo, deparou-se com caricaturas representando um dos colegas, sendo repassadas de mão em mão. O 
professor reparou também que à medida que os alunos conheciam o teor dos bilhetes a maioria deles alunos 
participava acrescentando detalhes e se divertia com a situação; porém aquele que era representado nos desenhos 
mostrava-se vexado. Diante de tal situação (que pode ser uma brincadeira inocente) ou outras dessa natureza, também 
conhecidas como “Bullying”, que atitudes cabem ao professor?  
Escreva um texto, entre 10 e 15 linhas, a ser encam inhado para o Conselho de Classe com o objetivo de 
discutir esse problema e propor alternativas.  

1_________________________________________________________________________________ 

2_________________________________________________________________________________

3_________________________________________________________________________________

4_________________________________________________________________________________

5_________________________________________________________________________________ 

6_________________________________________________________________________________

7_________________________________________________________________________________

8_________________________________________________________________________________

9_________________________________________________________________________________

10________________________________________________________________________________ 
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13________________________________________________________________________________ 

14________________________________________________________________________________ 

15________________________________________________________________________________ 
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5. A Lei 11.645/2008 alterou o artigo 26 da LDB 9394/96, tornando obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira 
e indígena nos estabelecimentos do Ensino Fundamental e Médio. Essa mudança traz à tona as questões referentes a 
como  pretendemos que a diversidade esteja contemplada nos currículos escolares. No que se refere a esse assunto, o 
Conselho Estadual de Educação do Paraná determina que: “O Projeto Político Pedagógico das instituições de ensino 
deverá garantir que a organização dos conteúdos de todas as disciplinas da matriz curricular contemple, 
obrigatoriamente, ao longo do ano letivo, a História e Cultura Afro-Brasileira e Africana na perspectiva de proporcionar 
aos alunos uma educação compatível com uma sociedade democrática, multicultural e pluriétnica” (Deliberação 04/06, 
art. 2º). Considerando que essa não é apenas uma questão biológica, mas também histórica, social e cultural (GOMES, 
2007), indique, entre 10 e 15 linhas, as estratégias e os meios de que os professores podem se valer para lid ar 
pedagogicamente com a diversidade nas relações coti dianas da escola.  
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