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Simulado 2 sobre Educação Artística 
Concurso Professor 

 
 
 
 
1 (Ano: 2016/Banca: Prefeitura de Bom Retiro - SC) Democracia é um sistema político em 
que os cidadãos elegem os seus dirigentes por meio de eleições periódicas. Assinale a 
alternativa que apresenta o nome de um político brasileiro que NÃO foi eleito para o cargo 
de Presidente do Brasil:  
  a) José Sarney. 
  b) Tancredo Neves. 
  c) Ulysses Guimarães. 
  d) Fernando Collor de Mello.  
 
2 (Ano: 2016/Banca: FGV) Leia o fragmento a seguir. 
 
“O modernismo no Ensino da Arte se desenvolveu sob a influência de John Dewey. Suas 
ideias muitas vezes erroneamente interpretadas ao longo do tempo nos chegaram 
filosoficamente bem informadas através do educador brasileiro Anísio Teixeira, principal 
personagem do Movimento Escola Nova na década de 30. 
De Dewey a Escola Nova tomou principalmente a ideia de arte como experiência 
consumatória. Identificou este conceito com a ideia de experiência final, erro cometido não 
só no Brasil, mas também nos Estados Unidos, nas Progressive Schools. A experiência 
consumatória para Dewey permeia, ilumina toda a experiência, não é apenas seu estágio 
final.”  
(BARBOSA, Ana Mae. “Arte Educação no Brasil: do modernismo ao pós-modernismo”. In: 
Revista Digital Art& - Número 0 - Outubro de 2003.) 
 
Com base no fragmento, analise os trechos a seguir. 
I. “Uma experiência estética só pode compactar-se em um momento se chegar em um 
movimento excepcional que abarque em si todas as outras coisas (...). É a conversão da 
resistência e das tensões, de excitações que em si são tentações para a digressão, em 
direção a um desfecho inclusivo e gratificante”. 
II. “A arte pode desenvolver o eu como importante ingrediente da experiência. Como quase 
todos os distúrbios emocionais ou mentais estão vinculados à falta de autoconfiança, a 
estimulação da capacidade criadora da criança pode fornecer salvaguarda para tais 
distúrbios”. 
III. “Realizar e consumar são funções contínuas, e não meros fins localizados apenas em 
um lugar. O gravador, o pintor ou o escultor encontram-se no processo de completar algo a 
cada etapa de seu trabalho”. 
Assinale a opção que identifica corretamente os trechos que expressam a concepção 
deweyana de experiência em arte. 
a) I, apenas. 
b) II, apenas. 
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c) III, apenas. 
d) I e III, apenas. 
e) I, II e III. 
 
3 (Ano: 2016/Banca: FGV) Assinale a afirmativa que caracteriza corretamente uma etapa na 
história do ensino da arte no Brasil. 
a) O movimento da Escola Nova adotou uma concepção de arte educação inspirada nos 
trabalhos de Anita Malfatti e Mario de Andrade, segundo os quais o desenho, a arte ou a 
modelagem deveriam fixar o conteúdo de informações aprendidas em outras matérias. 
b) No Estado Novo, o ensino da arte se desenvolveu a partir do estímulo a atividades 
lúdicas voltadas para comemorações cívicas e religiosas, com base na formação polivalente 
do professor. 
c) Na década de 1950, a orientação de arte educação se baseou na proposta do arquiteto 
Lucio Costa, que elaborou um programa no qual se articulava o desenvolvimento da criação 
e da técnica, encaminhando a experiência para o artefato, ao desvincular arte e natureza. 
d) A Reforma Educacional de 1971 aboliu as Escolas Experimentais, passando a valorizar a 
arte nas escolas públicas primárias como uma forma de liberação emocional, com base na 
capacidade criadora 
e) A Abordagem Triangular foi sistematizada a partir das condições estéticas e culturais da 
pós-modernidade, que abriram espaço para a entrada da imagem, sua decodificação e 
interpretações na sala de aula, aliada à expressividade do aluno. 
 
4 (Ano: 2016/Banca: FGV) A partir da década de 1940, desenvolveu-se no Rio de Janeiro e, 
em seguida, em outras cidades brasileiras, uma orientação em arte educação, cujo trabalho 
se concretizou na EAB – Escolinha de Arte do Brasil. A EAB foi 
a) uma experiência pioneira extraescola, que se desenvolveu em várias capitais do país, 
como espaço de educação formal e estética da criança, cujos trabalhos finais eram 
selecionados para participar de concursos nacionais. 
b) uma iniciativa de artistas e pedagogos críticos do novo expressionismo como orientação 
teórica prevalecente em arte educação no pós-segunda guerra, propondo, em seu lugar, um 
ensino de arte voltado para a consciência social. 
c) um espaço onde se realizavam atividades voltadas para a liberação da criança por meio 
de técnicas de arte, como o desenho e a pintura, de modo a estimulá-la a ter um 
comportamento mais criativo e harmonioso. 
d) um local voltado tanto para o acolhimento de crianças e sua orientação artística, por meio 
de várias técnicas de desenho, quanto para a qualificação de professores de Educação 
Artística, visando formar mão de obra para as escolas secundárias. 
e) uma instituição representativa de artistas, estudantes de arte, psicólogos e pedagogos, 
unidos com o objetivo de ocupar museus e galerias de arte para tornar públicas as bases do 
movimento da educação pela arte. 
 
5 (Ano: 2016/Banca: FGV) A Proposta Triangular foi intensamente pesquisada entre 1987 e 
1993 no Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, quando Ana Mae 
Barbosa esteve à frente de um programa de arte educação naquela instituição. 
Essa abordagem 
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a) propõe a análise e a apreciação artística como um jogo de perguntas e respostas, que 
fragmentam o olhar, a partir de uma listagem de questões para analisar a obra de arte. 
b) combina trabalho prático com história da arte e leitura de obras de arte, considerando 
que, nessa última, a metodologia utilizada é variada, podendo ser, por exemplo, estética, 
semiológica ou iconológica. 
c) constrói uma metalinguagem da imagem, de modo a isolar as condições de emergência 
da obra de arte e, assim, decodificar seus elementos autônomos de significação. 
d) enfatiza a história da arte, a crítica e a estética, como conhecimentos necessários ao 
juízo e à interpretação, que antecedem e orientam o fazer artístico. 
e) analisa imagens e artefatos, mediante uso de vocabulário apropriado, para identificar 
como as ideias, os sentimentos e os significados são articulados em diferentes estilos e 
tradições, ao longo do tempo. 
 
6 (Ano: 2016/Banca: FGV) Assinale a afirmativa que caracteriza corretamente os 
pressupostos das pesquisas contemporâneas em cultura visual. 
a) A educação em cultura visual busca fornecer uma definição do que é arte, distinguindo-a 
dos artefatos que não almejam expressar o belo. 
b) O ensino e aprendizagem da cultura visual deslocam seu foco de interesse para o estudo 
formal da obra, seu estilo o e estrutura de composição. 
c) Em função do caráter transdisciplinar do campo da cultura visual, a arte deixa de ter 
natureza ou valor distintivo, reduzindo-se a artefato cultural. 
d) Os currículos da cultura visual a apresentam como construção social, abordável a partir 
de perspectivas inclusivas. 
e) A cultura visual deve ser extraída do contexto geral da cultura, e, ao fazê-lo, evidencia as 
qualidades essenciais da arte e do objeto estético. 
 
7 (Ano: 2016/Banca: FGV) A partir dos anos 1990, o espaço museológico, à luz da 
renovação teórico metodológica ocorrida na arte educação, passou a exercer uma nova 
função educativa. 
Assinale a opção que identifica corretamente essa função. 
a) Contribuir para a erudição do público a partir da fruição estética do patrimônio cultural. 
b) Despertar em crianças e adultos o respeito pelas criações do passado custodiadas pelos 
museus. 
c) Dar visibilidade ao trabalho de coleta, conservação e pesquisa realizado pela instituição 
museológica. 
d) Instruir o público sobre a história e os conceitos da arte moderna. 
e) Envolver o público em um processo ativo de conhecimento, apropriação e criação 
cultural. 
 
8 (Ano: 2016/Banca: FGV) Um docente adaptou a proposta didática de Raymond M. 
Schafer, apresentada em seu livro “O ouvido pensante”, organizando uma atividade de 
escuta no supermercado, na qual todos os alunos estariam com os olhos vendados. Esta 
atividade tinha como objetivo principal 
a) expandir a percepção auditiva. 
b) distinguir música de ruído. 
c) valorizar os sentidos da visão e audição. 
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d) identificar os sons organizados e os aleatórios. 
e) conceituar som ambiente. 
 
9 (Ano: 2016/Banca: FGV) Assinale a afirmativa que descreve corretamente um dos 
objetivos pedagógicos da educação em arte musical, a partir das propostas de R. Murray 
Schafer e Marisa Fonterrada. 
a) Descobrir a vocação musical dos alunos, sobretudo dos que ainda não receberam uma 
educação musical formal. 
b) Conscientizar os alunos a respeito de como a paisagem sonora é uma determinante da 
qualidade ambiental. 
c) Ensinar notação musical aos alunos, para que dominem a linguagem própria da música 
no campo da arte. 
d) Treinar a apreciação artística dos alunos, introduzindo-os no mundo da música erudita 
universal. 
e) Educar os alunos para a escuta de diversos gêneros musicais de seu ambiente, para que 
possam classificá-los. 
 
10 (Ano: 2016/Banca: FGV) Relacione os elementos da paisagem sonoro-musical às suas 
respectivas definições. 
1. Amplitude. 
2. Melodia. 
3. Ritmo. 
4. Timbre. 
( ) Característica de um som que distingue um instrumento de outro, na mesma frequência e 
intensidade. 
( ) Variação de intensidade do som usada em música como um recurso expressivo. 
( ) Mudança de altura obtida pelo movimento do som por diferentes frequências. 
( ) Divisão do som em partes, regulares ou irregulares, articulada durante o transcorrer do 
tempo. 
Assinale a opção que indica a relação correta, de cima para baixo. 
a) 1 – 3 – 2 – 4. 
b) 1 – 4 – 2 – 3. 
c) 4 – 2 – 3 – 1. 
d) 2 – 4 – 3 – 1. 
e) 4 – 1 – 2 – 3. 
 
 
Gabarito 
1.c 
2.d 
3.e 
4.c 
5.b 
6.d 
7.e 
8.a 

Material com Milhares de Questões para Concurso: 
http://simuladosquestoes.com.br/material-concurso-professor-de-artes/ 

 

http://simuladosquestoes.com.br/
http://simuladosquestoes.com.br/material-concurso-professor-de-artes/


http://simuladosquestoes.com.br/  
 

9.b 
10.e 
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