
http://simuladosquestoes.com.br/  
 

Simulado 1 sobre Educação Artística 
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1 (Ano: 2016/Banca: Prefeitura de Bom Retiro - SC) A arte é importante na escola,               
principalmente porque é importante fora dela. A arte esteve predominantemente          
comprometida com o projeto de difusão e propaganda do cristianismo europeu. É possível             
afirmar que essencialmente a função da Arte perpassa pela: 
a) cognição e contextualização. 
b) comunicação e expressão. 
c) informação e cognição. 
d) comunicação e decoração. 
 
2 (Ano: 2016/Banca: Prefeitura de Bom Retiro - SC) De acordo com os Parâmetros              
Curriculares Nacionais (PCN) para o ensino de Arte, sobre os critérios de avaliação, é              
incorreto afirmar que: 
a) a avaliação pode diagnosticar o nível de conhecimento artístico e estético dos alunos,              
nesse caso costuma ser prévia a uma atividade;  
b) a avaliação deve ser realizada somente ao término de um conjunto de atividades que               
compõem uma unidade didática para analisar como a aprendizagem ocorreu. 
c) avaliação pode ser realizada durante a própria situação de aprendizagem, quando o             
professor identifica como o aluno interage com os conteúdos e transforma seus            
conhecimentos;  
d) a avaliação pode ser realizada ao término de um conjunto de atividades que compõem               
uma unidade didática para analisar como a aprendizagem ocorreu.  
 
3 (Ano: 2016/Banca: Prefeitura de Bom Retiro - SC) Pertence a ela uma série de obras em                 
que figuram aranhas gigantescas, nas quais a artista propõe uma concepção radical da             
escultura como arquitetura, com raízes barrocas em suas características. O nome da artista             
comentada no trecho acima é:  
a) Tarsila do Amaral.  
b) Tomie Ohtake Mabe. 
c) Louise Bourgeouis.  
d) Iole de Saint Phalle. 
 
4 (Ano: 2016/Banca: Prefeitura de Bom Retiro - SC) No processo de ensino aprendizagem,              
o professor deve considerar a dança como: 
a) indispensável nas aulas de música, sobretudo quando se estudam as manifestações            
populares. 
b) forma de integração e expressão individual e coletiva, possuidora de uma linguagem             
própria.  
c) aprendizado de habilidades musicais que envolvem ritmo e graça nos movimentos. 
d) única forma de entrosamento social dos alunos pela prática de danças coletivas. 
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5 (Ano: 2016/Banca: Prefeitura de Bom Retiro - SC) A música é dividida em três elementos                
básicos, que são: 
a) melodia, ritmo e timbre. 
b) altura, grave e agudo. 
c) melodia, ritmo e harmonia. 
d) timbre, ritmo e sonoridade. 
 
6 (Ano: 2016/Banca: Prefeitura de Bom Retiro - SC) O artigo 3º da Lei de Diretrizes e Bases                  
da Educação Nacional nº 9.394/96, assegura que o ensino deve ser ministrado com base              
nos seguintes princípios, EXCETO, 
a) igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 
b) valorização do profissional da educação escolar. 
c) garantia de padrão de qualidade. 
d) coexistência apenas de instituições públicas de ensino. 
 
7 (Ano: 2016/Banca: Prefeitura de Bom Retiro - SC) Fazem parte do Folclore brasileiro, as               
seguintes festa populares: 
a) Natal e Cavalhadas. 
b) Festa do Divino e Carnaval. 
c) Tourada e Folia de Reis.  
d) Tomatina e Carnaval. 
 
8 (Ano: 2016/Banca: Prefeitura de Bom Retiro - SC) Não corresponde ao universo das Artes               
Plásticas ou Visuais: 
a) Escultura.  
b) Pintura.  
c) Paisagismo.  
d) Coreografia. 
 
9 (Ano: 2016/Banca: Prefeitura de Bom Retiro - SC) Assim como você gosta de rabiscar um                
caderno, os habitantes do Brasil pré-histórico também tinham lá suas obras de arte. As              
pinturas feitas pelos homens pré-históricos nas paredes das cavernas, que representavam o            
cotidiano e crenças dos mesmos são denominadas pelos estudiosos de arte como:  
a) Pinturas rupestres. 
b) Pinturas medievais. 
c) Pinturas rústicas.  
d) Pinturas campestres. 
 
10 (Ano: 2016/Banca: Prefeitura de Bom Retiro - SC) De acordo com o artigo 21 da Lei de                  
Diretrizes e Bases da Educação Nacional a educação básica é formada:  
a) somente pela educação infantil e ensino fundamental. 
b) pela educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino            
médio e educação superior. 
c) pela educação infantil, ensino fundamental e educação superior.  
d) pelo ensino fundamental e ensino médio. 
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Gabarito 
1.b 
2.b 
3.c 
4.b 
5.c 
6.d 
7.b 
8.d 
9.a 
10.b 
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