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Simulado 2 sobre Artes Plásticas 
Concurso Professor 

 
 
 
 
1 (Ano: 2016/Banca: IF-PE) Para Cristina Machado, em O barro com segunda pele (2011),              
a argila é muito mais do que material primordial, é uma ponte entre seu mundo interior e o                  
Cosmos, caminho por onde as emoções se transformam em objetos concretos,           
materializando-se em imagens de grande valor estético e simbólico. Cristina Machado se            
destaca pela relação que mantém com o barro e com temas relacionados a discussões              
presentes na contemporaneidade. Assinale, então, a única alternativa que traz exemplos de            
três trabalhos dessa artista.  
a) Resistência Inexistência, Tempo de Carne e Osso, Impressões Sobre a Minha Vagina.  
b) Tempo Hipnótico, Sexos, Ele disse sim para Elisa.  
c) Aparelho Cinecromático, Objetos Inúteis, Dos Heteróclitos.  
d) Inimigos, Prazer Perverso,O Mapa do Ácaro. 
e) Diáriode Voto e Ex-Votos, Costumes, Artraffic.  
 
2 (Ano: 2016/Banca: IF-PE) De acordo com a visão de Libâneo, em seu livro Didática               
(1991), o ensino somente é bem sucedido quando os objetivos do professor coincidem com              
os objetivos de estudos do aluno e é praticado tendo em vista o desenvolvimento das suas                
forças intelectuais.Nesse sentido, para que o processo de ensino-aprendizagem seja          
efetivado com qualidade na escola, é preciso que o professor  
a) contemple as várias linguagens da arte em suas aulas, como: Teatro, Artes Visuais,              
Dança e Música, a fim de que a formação do seu aluno em arte seja completa. 
b) produza arte, tenha o seu trabalho artístico reconhecido publicamente, proporcionando,           
assim, ao aluno a oportunidade de se tornar um artista.  
c) possua uma formação acadêmica em arte com pós-graduação, tenha publicado artigos            
em livros e revistas, garantindo, por meio do seu exemplo, a formação de um aluno               
pesquisador.  
d) seja alguém que se identifique nas questões estéticas com seus alunos, assegurando,             
dessa forma, uma relação de confiança e aprendizado.  
e) conheça arte, pesquise e se aperfeiçoe continuadamente no campo artístico e estético,             
proporcionando aos alunos meios para que assimilem ativamente os conhecimentos.  
 
3 (Ano: 2016/Banca: IF-PE) De acordo com estudos da área, toda escola tem um currículo               
formal como suporte para sua tarefa político-pedagógica de educar as pessoas de todas as              
idades. Este currículo formal materializado na grade de ensino é fruto de uma síntese de               
leis em vigor e seus desdobramentos que regem a educação formal em nosso país. 
São exemplos desses documentos os seguintes:  
a) Declaração dos Direitos Humanos, Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 11.892              
de 2008.  
b) Constituição Federal, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Plano Gestor            
Governamental. 
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c) Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Parâmetros Curriculares Nacionais,            
Conselhos Nacionais, Estaduais e Municipais.  
d) Plano Gestor Estadual, Plano Gestor Municipal, Resolução CNE/CEB nº2 de 2012.  
e) Decreto nº 5.840 de 2006, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Constituição               
Federal.  
 
4 (Ano: 2016/Banca: IF-PE) Em relação ao ensino de arte no currículo escolar, legislação e               
prática, apresentam-se as seguintes proposições: 
I. Até aproximadamente fins da década de 1960, existiam pouquíssimos cursos de formação             
de professores no campo da arte. Assim, professores de quaisquer disciplinas, artistas e             
pessoas vindas de curso de Belas Artes, Escolas de Artes Dramáticas e Conservatórios             
poderiam assumir as aulas de Desenho, Desenho Geométrico, Artes Plásticas, Música e            
Arte Dramática. 
II. Em 1971, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a arte é incluída no                 
currículo escolar com o título de Educação Artística, mas é considerada “atividade            
educativa” e não disciplina, tratando de maneira indefinida o conhecimento. 
III. De maneira geral, entre os anos de 1970 e 1980, os antigos professores de Artes                
Plásticas, Desenho, Música, Artes Industriais, Artes Cênicas e os recém-formados em           
Educação Artística viam-se responsabilizados por educar alunos (em escola de Ensino           
Fundamental) em todas as linguagens artísticas, o que configurava a formação do professor             
polivalente em Arte. 
IV. Com a Lei Nº 9.394/96, revogam-se as disposições anteriores e a Arte é considerada               
obrigatória na educação básica. “O ensino de arte constituirá componente curricular           
obrigatório nos diversos níveis da Educação Básica de forma a promover o            
desenvolvimento cultural dos alunos”. 
V. Segundo a resolução 246/2016, “O ensino de arte só será obrigatório durante a              
Educação Infantil e o Ensino Fundamental, ficando o Ensino Médio isento dessa            
responsabilidade”. 
Estão corretas, apenas, as proposições:  
a) II, III, IV e V.  
b) I, II, III e IV.  
c) II, III e V.  
d) I, II, IV e V.  
e) IV e V.  
 
5 (Ano: 2016/Banca: IF-PE) Na pós-modernidade, ensinar e aprender a arte implica            
envolver o educando na construção de conhecimentos ligados diretamente a esse universo,            
tornando-se essencial aproximar o estudante da obra por meio do exercício de ver, pensar e               
fazer. Assim, é correto afirmar-se que, em relação ao processo de ensino-aprendizagem na             
pós-modernidade, o conceito de arte está ligado à  
a) excelência técnica.  
b) abstração.  
c) leitura poética. 
d) busca da Poíesis.  
e) cognição.  
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6 (Ano: 2016/Banca: UFU-MG) Qual é a técnica utilizada pelos ceramistas para acelerar o              
processo de produção na cerâmica?  
a) Torno.  
b) Placa.  
c) Rolinho. 
d) Pote de aperto. 
 
7 (Ano: 2016/Banca: UFU-MG) Durante o processo de queima, a peça é submetida a uma               
série de transformações físico-químicas, sendo uma delas a inversão da sílica. 
Assinale a alternativa que define corretamente essa transformação.  
a) Ao atingir 700º C, a argila se expande, aumentando de volume e se transformando em                
um corpo sólido e impermeável.  
b) Ao atingir 573ºC, ocorre uma mudança na estrutura cristalina da argila: ela muda de cor e                 
dureza passando a se chamar cerâmica. 
c) Ao atingir 450º C, elimina-se por completo toda a matéria orgânica da massa e, por isso,                 
passa a ser considerada cerâmica. 
d) Ao atingir 600º C, as partículas que estão na parte externa da peça migram para seu                 
interior, invertendo sua posição no corpo cerâmico. Por isso chama-se de inversão da sílica.  
 
8 (Ano: 2016/Banca: UFU-MG) Em geral, os ceramistas usam outros materiais para            
preparar sua massa. Qual é a função do chamote na preparação de massas cerâmicas?  
a) Mudar apenas a coloração da peça após a queima. 
b) Aumentar a plasticidade da argila, facilitando o trabalho do ceramista na hora da              
modelagem. 
c) Dar resistência à massa, desde a construção da peça até o processo de queima,               
diminuindo o índice de retração e evitando deformações.  
d) Contribuir para aumentar o encolhimento da peça, auxiliando em sua retração e evitando              
trincas.  
 
9 (Ano: 2016/Banca: UFU-MG) Ao se construir uma peça grande, pode-se levar dias para              
concluí-la. Para manter a peça úmida para trabalhar lentamente, é necessário  
a) cobrir a peça com jornal.  
b) envolver a peça em uma embalagem plástica.  
c) cobrir a peça com plástico furado. 
d) usar sacolas de supermercado.  
 
10 (Ano: 2016/Banca: UFU-MG) Existem várias formas de dar acabamento em uma peça             
em argila antes de ir ao forno. A esse respeito, assinale a alternativa correta.  
a) Passar o esmalte com a peça bem úmida e, em seguida, polir.  
b) Lavar a peça para tirar a poeira e depois polir.  
c) Fazer máscara de parafina e cera derretida e, posteriormente, aplicar o esmalte na área               
isolada. 
d) Entalhar, imprimir, polir ou lixar.  
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Gabarito 
1.a 
2.e 
3.c 
4.b 
5.e 
6.a 
7.b 
8.c 
9.b 
10.d 
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