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Leia o texto a seguir para responder às questões 04 e 05.

A sociedade da informação
De acordo com Viganigo (2008), a Sociedade da informação
não é mais entendida como “A internet”, ela é muito mais do
que isso, trata-se de toda uma mudança social, econômica e
política que vem se desenvolvendo desde os anos 60. A so-
ciedade de hoje baseia-se em nova forma de organização
nas suas maneiras de produção e de negócios. Segundo Ta-
kahashi (1998),  o deslocamento da economia da indústria
para os serviços  e da  força para  o  conhecimento  mexeu
também com a política,  as  relações pessoais  e institucio-
nais, que passaram a depender de trocas de informações
constantes. Surge um novo ambiente global baseado em co-
municação e informação, cujas regras e modos de operação
estão sendo construídos, em todo o mundo, agora. Confor-
me Viganigo (2008), as modificações do final do século XX
podem ser encaradas como uma revolução social. Todas as
revoluções  trazem  mudanças  significativas  para  o  grupo
atingido por elas: no caso da “Revolução da Informação”,
toda a sociedade está sentindo os efeitos, simultaneamente,
em maior ou menor grau. [...] Pode-se dizer, ainda de acordo
com Takahashi (1998), que a nossa compreensão de tempo,
espaço e conhecimento é afetada com a revolução da quan-
tidade de informações, atingindo e modificando o funciona-
mento de diversos setores. “Tudo leva a crer que a revolu-
ção  da  informação  vai  modificar  de  forma  permanente  a
educação, o trabalho, o governo e serviços públicos como
saúde, arrecadação e segurança, o lazer, a cultura, as for-
mas de discutir e organizar a sociedade e, em última análi-
se, a própria definição e entendimento do homem. 

BARROS, Isabel Hortência Garnica Perez de; VILAS BOAS, José Auré-
lio. O impacto das tecnologias da informação e comunicação na educa-
ção através das ferramentas web 2.0. Disponível em: <http://www.aedb.-
br/seget/artigos10/349_ARTIGO%20SEGET2.pdf>. Acesso em: 15 ago.
2013. (Adaptado).

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Infere-se do texto que, até o momento, 

(A) internet e sociedade da informação se fundem. 

(B) redes sociais e revolução científica se opõem. 

(C) web e organização cultural se contrastam.

(D) regras econômicas e sociedade se articulam. 

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No texto, a revolução tecnológica opera mudanças que es-
tão relacionadas 

(A) ao apogeu da era das ideias, centrado no conheci-
mento e na comunicação. 

(B) à reconciliação entre o homem e a matéria, represen-
tada pelo sentimento e pelo consumismo. 

(C) à articulação entre os sistemas econômicos, decor-
rente da aproximação entre capitalismo e socialismo. 

(D) ao reconhecimento da integração da vida, resumido
na complementação entre homem e natureza. 

Leia o texto a seguir para responder às questões 06 e 07.

Quadro da educação nacional 
Pesquisas na área educacional apontam que um terço dos
brasileiros frequenta diariamente a escola (professores e
alunos). São mais de 2,5 milhões de professores e 53 mi-
lhões de estudantes matriculados em todos os níveis de
ensino. Estes números apontam um crescimento no nível
de escolaridade do povo brasileiro, fator considerado im-
portante para a melhoria do nível de desenvolvimento de
nosso país.
Outra notícia importante na área educacional diz respeito
ao índice de analfabetismo. O Censo de 2010 (IBGE) mos-
tra uma queda no índice de analfabetismo em nosso país
nos últimos dez anos (2000 a 2010). Em 2000, o número
de analfabetos correspondia a 13,63% da população (15
anos ou mais de idade). Esse índice caiu para 9,6% em
2010. Ou seja, um grande avanço, embora ainda haja mui-
to a ser feito para a erradicação do analfabetismo no Bra-
sil. Outro dado importante mostra que, em 2006, 97% das
crianças de sete a quatorze anos frequentavam a escola.
A queda no índice de repetência escolar tem diminuído nos
últimos anos. A repetência acaba tirando muitos jovens da
escola, pois estes desistem. Este quadro tem mudado com
reformas no sistema de ensino, que está valorizando cada
vez mais o aluno e dando oportunidades de recuperação.
As classes de aceleração também estão dando resultados
positivos neste sentido. 
A LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), aprovada
em 1996, trouxe um grande avanço no sistema de educa-
ção de nosso país. Esta Lei visa tornar a escola um espaço
de participação social, valorizando a democracia, o respei-
to, a pluralidade cultural e a formação do cidadão. Assim, a
escola ganhou vida e mais significado para os estudantes. 

Disponível  em:  <http://www.suapesquisa.com/educacaobrasil/>.  Aces-
so em: 15 ago. 2013. (Adaptado).

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A principal estratégia de construção de veracidade do tex-
to é: 

(A) citação de autores consagrados na área educacional.

(B) referência à legislação e aos resultados de pesquisas. 

(C) descrição do comportamento dos brasileiros jovens. 

(D) predomínio do jargão da área da economia. 

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A progressão textual é construída pelo

(A) reaproveitamento de ideias, uma após outra. 

(B) apontamento de causa e consequência dos proble-
mas. 

(C) reconhecimento  do  esforço  dos  gestores  educacio-
nais. 

(D) jogo  de  alternância  entre  os  indicadores  educacio-
nais. 

língua_portuguesa_profissional_educação
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Leia o texto para responder às questões de 08 a 15.

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

A professora do sertão da Paraíba que forma talentos
“Na semana que antecedeu o
Natal, eu e o fotógrafo Manoel
Marques  Neto  enveredamos
rumo ao alto sertão da Paraí-
ba. Tínhamos como destino a
pequena Paulista, uma cidade
com 11.783 habitantes, a 397
quilômetros  de  João  Pessoa,
a  capital  do  estado.  Nossa
missão era entender um fenô-
meno. Os estudantes do mu-
nicípio  paraibano,  encravado
no coração do semiárido nor-
destino, haviam se destacado
em  uma  olimpíada  de  mate-
mática, que mobilizou no ano
passado 19,1 milhões de alunos da rede pública em todo
o país. Os paulistenses conquistaram 22 prêmios. Foram
cinco medalhas de ouro (um recorde para cidades desse
porte), duas de prata, três de bronze e 12 menções hon-
rosas. Tal resultado foi surpreendente. Superou, em ter-
mos  proporcionais,  o  desempenho  obtido  pelos  jovens
entre 9 e 17 anos das principais cidades do Brasil. [...] Em
longos trechos do percurso até Paulista, o que se via era
o efeito da maior seca registrada na região nas últimas
quatro  décadas.  A paisagem parecia  ter  sido  destruída
por um imenso incêndio. E foi. E ainda é. O Sol queima a
região com temperaturas que vão além dos 40 graus nes-
sa época do ano. Não chove, ali, desde outubro de 2011.
Então, qual a explicação para tantas medalhas? Todas as
respostas convergiam para um nome: Jonilda – ou me-
lhor, professora Jonilda. Qual o seu segredo? Jonilda Al-
ves Ferreira, de 44 anos, não tem poderes sobrenaturais,
mas faz lá as suas mágicas. Natural de Paulista, leciona
matemática desde 2002. Atualmente, dá aulas para seis
turmas do 6° ao 9° ano, na Escola Municipal Cândido de
Assis Queiroga. Na cidade, é identificada como a hospe-
deira de um vírus insólito – que disseminou uma febre por
números. Os estudantes do município paraibano transfor-
maram a matemática em uma brincadeira. “O melhor é
que ela pode ser levada para qualquer lugar e nunca que-
bra”,  diz  Wanderson  Ferreira,  de 11  anos.  O garoto  já
conquistou  três  medalhas  na  Obmep:  dois  ouros,  em
2010 e 2011, e uma prata no ano passado. Adivinha de
quem ele é filho? Da Jonilda. Não é simples decifrar o
dom de Jonilda.  Ela  fala  em um ritmo pausado,  quase
sem variações no tom, como quem manifesta um certo
fastio. A verborragia, definitivamente, não a brindou. Seu
comportamento está a anos-luz dos professores-espetá-
culo dos cursinhos pré-vestibular.  Jonilda é calma – ao
extremo. Tanta serenidade, no entanto, é interpretada de
forma peculiar pelas crianças. “Ela transmite uma afetivi-
dade muito grande e isso é importante na educação”, diz
Salete, professora de história e a  mãe de Miriam, uma
das medalhistas. “As crianças não têm medo ou vergonha
de conversar e tirar dúvidas com ela.” Sim, existe empa-
tia, mas também há método. Embora não conheça o tra-
balho  dos grandes  gurus globais  da educação,  Jonilda
conta com um repertório variado de estratégias para do-
minar a sala de aula. Grande parte dos preceitos de teóri-
cos como o americano Doug Lemov, autor de Aula Nota
10,  ela  adota  intuitivamente.  “Eu  nunca  bato  de  frente
com meus alunos”, afirma. “Sempre tento demonstrar que
a turma pode contar com meu apoio.” Esse lado “gente
boa” tem contrapartida. A professora não permite indisci-
plinas. “Mas isso é fácil evitar: basta manter as crianças,
principalmente  as  mais  ativas,  sempre  ocupadas”,  diz.
“Se o aluno não tiver tempo, ele não causa problemas.”
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As aulas de fração são na pizzaria. De medidas, na far-
mácia. “Os alunos gostam e precisam ser desafiados”, diz
Jonilda. 
O impacto das aulas de Jonilda irradia pela cidade. Hoje,
os destaques nas olimpíadas não se resumem aos alunos
da escola Cândido de Assis  Queiroga.  Thaíssa Coelho
Farias, de 12 anos, por exemplo, ganhou uma medalha
de ouro em 2012. Ela estuda em outro colégio municipal,
o José Jerônimo Neto.  “Acreditei  que,  se os alunos de
uma escola conseguiram, eu também poderia”, diz. “Mas
não nego: me inspirei no Wanderson, o filho da Jonilda.”
Outro dado surpreendente: a cidade registra uma migra-
ção de alunos de escolas particulares para as públicas.
No ano passado, sete garotos se transferiram para o co-
légio  de Jonilda.  O que  eles  queriam? Se dar  bem na
olimpíada.  Luciclaudio  de  Azevedo  Júnior,  de  12  anos,
que já ganhou duas menções honrosas (2011 e 2012),
seguiu esse caminho. A mãe do garoto, Dannielle Garcia,
não concordava com a mudança. Tinha medo do ambien-
te que o filho encontraria e de como se relacionaria com
os novos colegas. “Existe um grande tabu em relação à
escola pública”, afirma Dannielle. “Eu só cedi porque meu
filho insistiu muito, mas foi a melhor coisa que fiz. Hoje,
nem preciso mandá-lo estudar. Ele vai sozinho e gosta de
todas as matérias.” Aqui, nota-se outro sintoma da febre
que se alastra pelo município: embora o foco da brinca-
deira seja a matemática, os alunos em geral apresentam
um rendimento mais satisfatório em todas as disciplinas.
“O que melhora não é a habilidade de fazer contas”, diz
Jonilda. “É a capacidade de raciocínio. E isso serve para
as aulas ou qualquer outra coisa.” 

Disponível em: <http://epocanegocios.globo.com/Informacao/Visao/noti-
cia/2013/01/como-produzir-talentos.html>. Acesso em: 4 set. 2013. (Adap-
tado).

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os números apresentados no primeiro parágrafo  funcio-
nam no texto como recurso argumentativo para conduzir o
leitor a

(A) conhecer uma importante estratégia de ilustração de
matérias  jornalísticas com pouco rigor na coleta de
dados. 

(B) avaliar quanto ainda falta de investimento na educa-
ção e a quantidade de recursos a serem investidos.

(C) verificar o impacto das alternativas  pedagógicas ino-
vadoras. 

(D) dimensionar  a  grandiosidade do evento  referido  na
reportagem e a importante façanha das pessoas en-
volvidas. 

língua_portuguesa_profissional_educação
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▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A composição da imagem de Jonilda,  na fotografia,  e o
uso de “ou melhor” (31ª linha), no texto verbal, cooperam
para a produção do mesmo efeito de sentido no leitor, pois
agregam informações que 

(A) apresentam personagens secundárias e necessárias
para a realização dos feitos relatados. 

(B) introduzem  o  acontecimento  motivador  da  viagem
dos repórteres pelo sertão nordestino.

(C) valorizam as conquistas  da fotografada e a identifi-
cam com um grupo social específico.

(D) enfatizam certas características pessoais da persona-
gem deixadas de lado na reportagem. 

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O destaque que justifica a reportagem é:

(A) o sucesso de uma metodologia de ensino em uma re-
gião com graves problemas sociais. 

(B) a aplicação de normas disciplinares rígidas no pro-
cesso de ensino. 

(C) o fato de o filho da professora ser o maior campeão
das olimpíadas. 

(D) a preferência por matrículas nas escolas públicas en-
tre os alunos da cidade de Paulista.

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No trecho “A paisagem parecia ter sido destruída por um
imenso incêndio. E foi. E ainda é”, a conjugação do verbo
“ser”, no presente e no passado, ajuda a expressar a ideia
de 

(A) esperança.

(B) iteratividade.

(C) orgulho.

(D) descontinuidade.

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Além de produzir aproximação com o leitor, a estrutura in-
terrogativa  que  pressupõe adesão às  informações  ante-
riormente apresentadas é: 

(A) “Então, qual a explicação para tantas medalhas?” (li-
nhas 30-31)

(B) “Qual o seu segredo?” (linha 32)

(C) “Adivinha de quem ele é filho?” (linhas 44-45)

(D) “O que eles queriam?” (linha 83)

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quanto ao gênero, uma característica dessa reportagem
que a diferencia, por exemplo, de uma notícia é:

(A) o relato do processo de obtenção das informações e
a descrição do ambiente. 

(B) o fato de ser escrita por um jornalista. 

(C) a identificação completa das pessoas envolvidas nos
acontecimentos informados. 

(D) a temática voltada para a educação básica. 

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A avaliação psicológica de Jonilda, em “Ela fala em um rit-
mo pausado, quase sem variações no tom, como quem
manifesta um certo fastio ”, sugere que a professora

(A) manifesta suas opiniões com a finalidade de publicar
seus feitos didáticos. 

(B) vislumbra a realidade educacional  com receio,  sem
apregoar mudanças.

(C) compartilha responsabilidades com seus colegas de
profissão.

(D) encara suas conquistas de maneira natural, sem de-
monstrar estrelismos. 

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O processo de formação do adjetivo pátrio dos nascidos
em Paulista é equivalente ao das pessoas nascidas 

(A) na cidade de São Paulo.

(B) no estado de São Paulo.

(C) na cidade de Goiânia.

(D) no estado da Paraíba.

língua_portuguesa_profissional_educação
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▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O planejamento escolar é o planejamento global da esco-
la, envolvendo o processo de reflexão, de decisões sobre
a organização, o funcionamento e a proposta pedagógica
da instituição. Segundo Libâneo (1992), esse planejamen-
to configura um processo de:

(A) racionalização e coordenação da ação docente, arti-
culando a atividade escolar e a problemática do con-
texto social. 

(B) registro formal e sistemático das decisões tomadas
pelo  coletivo  escolar,  atendendo  às  exigências  das
instâncias reguladoras. 

(C) verificação das prioridades de gestão dos recursos fi-
nanceiros que possam interferir nos processos edu-
cacionais. 

(D) organização de um conjunto de disciplinas a serem
ensinadas  em  uma  instituição  educacional  durante
um curso. 

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o texto a seguir.

Com a adoção da política de ampliação do ensino funda-
mental para nove anos (Lei 11.274/2006) “ocorrerá a inclu-
são de um número maior de crianças no sistema educacio-
nal brasileiro, especialmente aquelas pertencentes aos se-
tores populares, uma vez que as crianças de seis anos de
idade das classes média e alta já se encontram, majorita-
riamente, incorporadas ao sistema de ensino fundamental”.

Disponível em: <portal.mec.gov.br>. Acesso em: 20 set. 2013. 

Essa política se justifica porque 

(A) as crianças precisam de um lugar seguro para serem
cuidadas e protegidas enquanto os  seus responsá-
veis estão no trabalho. 

(B) os estudos e as pesquisas educacionais comprovam
que, quanto mais cedo a criança ingressar na escola,
melhor será o seu desempenho educacional. 

(C) as  famílias  e  a  sociedade  em  geral  exercem  uma
pressão pela ampliação de oferta de vagas no ensino
fundamental. 

(D) o  perfil  da  pirâmide  populacional  sofreu  alterações
com a redução da demanda de vagas para crianças
de zero a seis anos. 

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A partir da década de 1980, teve início uma gama de estu-
dos das ciências da educação, da linguística, da psicolo-
gia, da filosofia e da sociologia, as quais trouxeram à tona
inúmeras teorias relacionadas aos processos educativos,
deflagrando vigoroso questionamento e revisão do ensino
vigente e o início de uma série de mudanças nos paradig-
mas educacionais.  Dentre estas  mudanças destacam-se
aquelas relacionadas ao papel do professor, que passa a 

(A) afirmar a sua posição de detentor do conhecimento,
de modo a garantir o respeito e a atenção dos estu-
dantes. 

(B) adotar a postura de transmissor dos saberes histori-
camente acumulados, de acordo com a especificida-
de da sua formação. 

(C) assumir o papel de mediador, orientador e estimula-
dor na construção social do conhecimento do aluno. 

(D) definir e orientar o ensino segundo as posições políti-
cas, científicas e ideológicas do Estado brasileiro. 

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o texto a a seguir.

O Brasil continua exibindo um número enorme de analfabe-
tos. Apesar de queda anual e de marcantes diferenças re-
gionais e setoriais, a existência de pessoas que não sabem
ler ou escrever por falta de condições de acesso ao proces-
so de escolarização deve ser motivo de autocrítica constan-
te e severa. [...] É de se notar que, segundo as estatísticas
oficiais, o maior número de analfabetos se constitui de pes-
soas com mais idade, de regiões pobres e interioranas e
provenientes dos grupos afro-brasileiros. Muitos dos indiví-
duos que povoam estas cifras são os candidatos aos cursos
e exames do ainda conhecido como ensino supletivo. 

BRASIL. CNE/CEB 11/2000. 

De acordo com o texto, a Educação de Jovens e Adultos,
no Brasil, consiste em

(A) uma política  educacional  eficiente  que vem  promo-
vendo a erradicação do analfabetismo em todas as
regiões do país. 

(B) uma política afirmativa dos municípios situados nas
regiões Norte e Nordeste, com população provenien-
te de grupos afro-descendentes.  

(C) um desafio educacional, pois as estatísticas demons-
tram  que  o  analfabetismo  continua  crescendo  em
todo o Brasil, apesar dos esforços dos governos. 

(D) um desafio de saldar uma dívida social não reparada
com os  que não tiveram acesso à leitura e escrita
como bens sociais, na escola ou fora dela. 

conhecimentos_gerais_educação
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▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo Luckesi (2011), há uma diferença entre os atos de
examinar e de avaliar na escola. Para ele “os exames esco-
lares estão aprisionados nos problemas da aprendizagem e
neles se perdem, tornando difícil qualquer possibilidade de
busca de solução para os impasses encontrados. A avalia-
ção, ao contrário,  por  voltar-se do presente para o futuro
está atenta às soluções. A função central do ato de avaliar é
subsidiar soluções para os impasses diagnosticados, a fim
de chegar de modo satisfatório aos resultados desejados”
(p.186)

Para  este  autor,  portanto,  a  avaliação da aprendizagem
deve constituir-se em 

(A) uma ação complexa que permite e sugere a tomada
de decisão do avaliador a favor da melhoria do pro-
cesso ensino-aprendizagem. 

(B) uma fase conclusiva  do ciclo didático que define a
classificação dos estudantes no fluxo escolar da edu-
cação. 

(C) um recurso importante para informar aos sistemas e
às redes de ensino o resultado do desempenho dos
alunos. 

(D) um instrumento de controle  e  acompanhamento  do
trabalho pedagógico rumo à efetivação dos objetivos
escolares. 

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com Libâneo, Oliveira e Toschi (2012), “observa-
se uma forte influência das políticas neoliberais no encami-
nhamento dos processos de expansão da oferta de vagas
nos sistemas de ensino. Tais processos visam garantir  as
condições de promoção da competitividade, da eficiência e
da produtividade exigidas pelo mercado. Busca-se a eficiên-
cia pedagógica por meio da instalação de uma pedagogia da
concorrência, da eficiência e dos resultados (produtividade)”.

De acordo com esses autores, essa pedagogia 

(A) tem sido levada a efeito,  dentre outras  estratégias,
mediante a adoção de mecanismos de classificação
das escolas, com ênfase na gestão e na organização
escolar. 

(B) visa  transformar  a  educação  pública  em  referência
por meio de mecanismos de valorização dos profis-
sionais da educação e de redução da jornada de tra-
balho dos professores. 

(C) atende aos anseios das camadas populares por am-
pliar a oferta de vagas em cursos profissionais e con-
solidar a política do pleno emprego. 

(D) contribui para promover a desvinculação do financia-
mento educacional dos mecanismos de avaliação ins-
titucional. 

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A avaliação da aprendizagem escolar pode ser realizada
em várias dimensões de acordo com os objetivos definidos
pelo professor. No processo avaliativo em que o objetivo é
identificar as dificuldades que os alunos estão enfrentando
na aprendizagem de determinados conhecimentos, atitu-
des e habilidades ao longo de uma etapa letiva, para, a
partir das informações, organizar novas formas de ensinar,
o professor promove uma avaliação:

(A) normativa  

(B) somativa 

(C) eletiva 

(D) formativa

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A formação dos professores deve estar ancorada em al-
guns pressupostos, dentre os quais se destaca a definição
do  currículo,  que revela  o  que será  ensinado  ao  futuro
educador.  Em geral  os  saberes da  docência  dividem-se
entre os conhecimentos específicos das diversas áreas do
conhecimento  e  os  saberes  pedagógicos.  Para  Franco
(2008, p. 129), os saberes pedagógicos devem fundamen-
tar-se

(A) nos objetivos das teorias técnico-científicas. 

(B) nas práticas sociais e historicamente construídas. 

(C) nos princípios da racionalidade técnica. 

(D) nos princípios da administração gerencial. 

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo Zuin, “A ênfase sobre aspectos técnicos envolvidos
no uso dos instrumentais não pode ser absolutizada a ponto
de ofuscar a necessária discussão sobre o papel da tecnolo-
gia como processo social que reconfigura as características
identitárias dos agentes educacionais”. (2010, p. 967)

Com a introdução das novas tecnologias nas escolas, o
papel dos professores

(A) passa a ser o de conduzir os estudantes no processo
de assimilação da linguagem digital, por meio da pro-
moção de experiências interativas em rede. 

(B) passa a ser o de transmissor de informações e co-
nhecimentos para os alunos, com economia de tem-
po e maior eficácia no ensino. 

(C) é colocado em plano secundário no processo de ensi-
no, em que conteúdos e saberes escolares poderão
ser ministrados a distância, mediados pela tecnologia
de transmissão simultânea a muitos espaços educati-
vos interligados. 

(D) passa por algumas mudanças, cabendo a eles coor-
denar o espaço, o tempo e o processo de interação e
comunicação com os alunos, no desenvolvimento de
aprendizagens que propiciem a produção do conheci-
mento. 
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▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No campo  de  estudos  do  currículo  predominam  algumas
abordagens ou concepções fundamentadas em bases teóri-
cas e epistemológicas divergentes. Uma delas “é baseada
numa concepção conservadora da cultura (fixa, herdada, es-
tável) e do conhecimento (fato, informação), numa visão que
se baseia numa perspectiva conservadora da função social
e cultural da escola e da educação”. (Moreira; Silva, 2011)

O currículo com tais características é orientado pela se-
guinte concepção:

(A) tecnicista 

(B) pós-crítica 

(C) tradicional 

(D) crítica 

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o texto a seguir.

Os professores precisam encontrar meios de criar espaço
para  um  mútuo  engajamento  das  diferenças  vividas,  que
não exija o silenciar de uma multiplicidade de vozes por um
único discurso dominante; ao mesmo tempo, devem desen-
volver formas de pedagogia ancoradas em uma sólida ética
que denuncie o racismo, o sexismo e a exploração de clas-
ses como ideologias e práticas sociais que convulsionam e
desvalorizam a vida pública [...]. Uma pedagogia crítica exa-
mina cuidadosamente e por meio do diálogo as vias pelas
quais as injustiças sociais contaminam os discursos e as ex-
periências que compõem a vida cotidiana e as subjetivida-
des dos alunos que neles investem. (Giroux; Simon, p. 121,
in: Moreira; Silva, 2011) 

O texto remete a uma compreensão plural do currículo, se-
gundo a qual a formação dos educandos e o papel dos
educadores devem incluir

(A) uma visão eurocêntrica de cultura que valorize e di-
vulgue os valores e o modo de vida das maiorias. 

(B) uma ampliada definição de cultura popular no campo
de embate entre grupos dominantes e subordinados. 

(C) uma clara  definição dos  valores das  classes domi-
nantes como forma de garantir a ascensão social das
camadas mais pobres. 

(D) uma postura de neutralidade política e ideológica, de
modo a permitir que a transmissão do conhecimento
seja igual para todos. 

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A organização e a gestão da escola correspondem à ne-
cessidade de a instituição escolar dispor das condições e
dos meios para a valorização de seus objetivos específi-
cos. Dentre estes objetivos, um dos mais relevantes, para
Libâneo, Oliveira e Toschi (2012, p. 413), é:

(A) estabelecer uma produtiva parceria entre pais e pro-
fessores. 

(B) promover  o engajamento dos estudantes e pais  no
projeto pedagógico. 

(C) obter os melhores índices de desempenho nos exa-
mes nacionais. 

(D) garantir a realização da aprendizagem para todos os
alunos. 

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A partir  da Constituição Brasileira de 1988, a criança de
zero a seis anos passou a ser concebida como sujeito de
direitos.  Até  então,  a  educação de crianças nessa faixa
etária não era contemplada pelo sistema educacional bra-
sileiro.  Segundo a Lei de Diretrizes e Bases (LDB), Lei n.
9394/1996, a oferta da Educação Infantil  ocorre em  cre-
ches (para crianças de 0 a 3 anos) e em pré-escolas (para
crianças de 4 e 5 anos), prevendo também que ela será 

(A) de competência dos municípios, em parceria com a
rede privada. 

(B) de  competência  dos  municípios,  gratuita  mas  não
obrigatória. 

(C) de competência dos estados, financiada pela iniciati-
va privada. 

(D) de  competência  da  União,  por  meio  de  convênios
com os municípios. 
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▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A avaliação da educação tornou-se uma política de Estado
no Brasil a partir das reformas ocorridas nos anos 1990.
Desde a criação do Sistema Nacional de Educação Básica
(SAEB), constituído de duas avaliações (a Avaliação Na-
cional da Educação Básica (Aneb) e a Avaliação Nacional
do  Rendimento  Escolar  (Anresc)  ou  Prova  Brasil),  este
modelo  de  avaliação  vem  proporcionando  o  estabeleci-
mento de comparações e competitividade entre as institui-
ções educacionais e entre governos de estados e municí-
pios. Neste contexto, a análise de Freitas (2008) acrescen-
ta que  

(A) a responsabilização dos professores e gestores pelos
resultados vem induzindo a conformação e a homo-
geneização dos currículos, de modo a ajustá-los aos
conteúdos dos exames. 

(B) o estímulo à concorrência entre escolas e redes de
ensino com promessas de premiações àqueles que
alcançarem  melhores  índices  tem  grande  potencial
de elevar a qualidade do ensino. 

(C) a indução e a padronização dos currículos poderão
aumentar  as  chances  de  os  estudantes  se  saírem
melhor nos exames, por focar apenas nos conteúdos
essenciais. 

(D) a responsabilização dos professores e gestores pelos
resultados  é  uma ação necessária  e  recomendável
para tornar o grupo mais motivado. 

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os dados do Saeb de 1995 a 2003 foram analisados e cons-
tatou-se uma tendência de decréscimo no desempenho dos
estudantes, revelando a ausência de melhorias ao longo do
período, que pode ser observado pela série histórica desses
indicadores. “Em Língua Portuguesa, a média de desempe-
nho decresce respectivamente, de 188,3 para 169,4 na 4ª sé-
rie; de 256,1 para 232,0 na 8ª série e de 298,0 para 262,3 na
3ª série do Ensino Médio. Em Matemática há decréscimos na
média de desempenho de 190,6 para 171,1 na 4ª série, de
253,2 para 245,0, na 8ª série e de 281,9 para 278,7 na 3ª sé-
rie do Ensino Médio”. (INEP, 2004)

A análise destes indicadores demonstra  

(A) que o aumento de demanda por matrículas na educa-
ção básica implicou na adoção de políticas de cunho
regulatório. 

(B) a tendência de a estatística interferir no desempenho
dos estudantes à medida que os resultados possam
induzir mudanças na escola. 

(C) a incapacidade dos exames de larga escala promove-
rem mudanças qualitativas no desempenho dos estu-
dantes. 

(D) que a aplicação de provas e a divulgação dos resulta-
dos estimulam o desempenho de alunos e professo-
res. 

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na  Idade Antiga, algumas produções artísticas funciona-
vam como um veículo para a difusão de crenças religio-
sas, cujos artistas envolvidos não possuíam autonomia de
criação, precisando submeter-se a uma série de regras na
execução das obras, tal como a  lei da frontalidade.  Este
exemplo refere-se à arte

(A) grega. 

(B) egípcia. 

(C) romana. 

(D) cristã primitiva. 

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O mosaico, a ourivesaria e o vitral constituem técnicas que
caracterizam, respectivamente, a produção de arte

(A) bizantina, bárbara e gótica. 

(B) bárbara, gótica e bizantina. 

(C) gótica, bizantina e bárbara. 

(D) gótica, bárbara e bizantina. 

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Apesar de ter naturalidade portuguesa e também ser cera-
mista,  qual  representante  da  arte  visual  contemporânea
goiana atingiu um reconhecimento de alcance internacio-
nal, por meio de pinturas cujo tema da cultura popular é
recorrente e o uso de cores vivas predominante?

(A) Goiandira do Couto 

(B) Siron Franco 

(C) Antônio Poteiro 

(D) Rodrigo Godá 

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Promover o contato de estudantes com culturas não domi-
nantes, de modo a permitir que outras possibilidades artís-
ticas da humanidade tenham vez no processo de ensino-
aprendizagem, é característica principal de um trabalho

(A) interdisciplinar. 

(B) transcultural. 

(C) multidisciplinar. 

(D) multicultural. 

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os autores John Dewey, Viktor Lowenfeld e Herbert Read
exerceram fortes influências no ensino de artes visuais de-
senvolvido no Brasil sobretudo a partir de 1930. Tais influ-
ências tinham como fundamento a Pedagogia Nova, tam-
bém denominada Escolanovista. Os seguintes indicadores
sustentam esta modalidade pedagógica:

(A) desenvolvimento  de  destrezas  e  técnicas  manuais,
priorização do processo de trabalho artístico e valori-
zação do autoconhecimento dos estudantes. 

(B) desenvolvimento do potencial criativo, priorização do
processo de trabalho artístico e valorização do auto-
conhecimento dos estudantes. 

(C) desenvolvimento do potencial criativo, priorização do
resultado artístico e valorização das aptidões artísti-
cas dos estudantes. 

(D) desenvolvimento  de  destrezas  e  técnicas  manuais,
valorização do processo e do produto nas aulas de
arte e equilíbrio na relação do conhecimento construí-
do entre professores e alunos. 

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A formação docente em artes visuais é tema dos estudos
de Fernando Hernández, os quais indicam a necessidade
de diálogo entre a carreira do professor de arte e o contex-
to  no qual  ele  está inserido.  Esta  premissa é reforçada
pelo autor, considerando que a importância deste diálogo
é

(A) imprescindível para o ensino de artes visuais engaja-
do com o estudo da história da arte. 

(B) relevante para o ensino engajado com a arte produzi-
da nos dias atuais.

(C) relevante  para  o  ensino  de  artes  visuais  engajado
com o mercado de trabalho.

(D) imprescindível para o ensino de artes visuais engaja-
do com o estudo do desenho. 
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▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Cada produção de arte “[...] é, ao mesmo tempo, um produto
cultural de uma determinada época e uma criação singular
da imaginação humana [...]”. (Brasil, 1997, p. 36)

BRASIL. Ministério da educação. Secretaria de educação fundamental.
Parâmetros curriculares nacionais: arte. Brasília: MEC/SEF, 1997, p. 36.

Tomando como base a citação acima, concebe-se que a
arte 

(A) necessita ser acolhida por um museu ou uma galeria
que a legitime. 

(B) se concretiza na relação artista-produção-público. 

(C) se concretiza na relação artista-público. 

(D) necessita da revelação da autoria para se concretizar.

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com as definições dos PCNs e considerando as
especificidades da disciplina artes visuais, bem como a im-
portância da sua inclusão no contexto da escola, conclui-
se que o processo de avaliação dessa disciplina deve ser
desenvolvido

(A) pelo professor responsável pela disciplina, de modo a
adotar critérios passíveis de mensuração. 

(B) pelo  professor  e pelos estudantes da disciplina,  de
modo a adotar critérios de comparação. 

(C) pelo  professor  e  pela  coordenação  pedagógica  da
instituição,  de  modo que  os  critérios  sejam previa-
mente discutidos pelo grupo. 

(D) pelo  professor  e  pelos  estudantes  envolvidos,  de
modo que os critérios sejam previamente discutidos
pelo grupo. 

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o texto a seguir.

No livro A imagem no ensino da arte, Barbosa (1996) arti-
cula uma discussão sobre o modo como o ensino de artes
visuais é, com frequência, praticado em algumas escolas
brasileiras no que diz respeito à metodologia e utilização
de recursos didáticos, a exemplo das imagens.

BARBOSA, Ana Mae. A imagem no ensino da arte. São Paulo: Pers-
pectiva, 1996.

Neste estudo, é foco de problematização

(A) o excesso de imagens em aulas de artes visuais. 

(B) o uso de imagens sem planejamento prévio em aulas
de artes visuais. 

(C) a ausência de imagens em aulas de artes visuais. 

(D) o uso de imagens selecionadas pelos estudantes em
aulas de artes visuais. 

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Nos dias atuais, é comum que uma vasta gama de recur-
sos midiáticos façam parte do cotidiano escolar público e
privado de professores e alunos.  Tais recursos integram
tanto  objetos  pessoais  quanto  objetos  disponibilizados
pela própria escola. Neste cenário, o professor que utiliza
esses instrumentos, nas aulas de artes visuais,

(A) garante a efetivação do processo ensino-aprendiza-
gem, uma vez que faz uso de recursos que são atrati-
vos para a maioria dos estudantes, auxiliam o ensino
da disciplina, além de, com frequência, fazerem parte
do cotidiano dos alunos. 

(B) tem incerta a efetivação do processo ensino-aprendi-
zagem, uma vez que a questão determinante não são
os recursos, mas a relação da quantidade entre equi-
pamentos e alunos que é disponibilizada pela escola. 

(C) garante a efetivação do processo ensino-aprendiza-
gem se os recursos estiverem em perfeitas condições
de uso e a escola os assegurar do início ao final do
trabalho que o professor pretende desenvolver. 

(D) tem incerta a efetivação do processo ensino-aprendi-
zagem, uma vez que a questão determinante não são
os recursos, mas o tipo de uso que é viabilizado por
estes instrumentos a partir da mediação docente. 

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o texto a seguir.

Em São Paulo, a  Vila Penteado é mais que uma casa de
época, trata-se de um edifício residencial singular do início
do século XX, que pela exemplaridade estilística, já no tem-
po de sua construção, significou enorme contribuição para a
ampliação do repertório artístico, técnico e construtivo da ci-
dade.

Disponível  em:  <http://www.usp.br/cpc/v1/php/wf03_conservacao.php?
apres=nao&id_cat=4>. Acesso em: 17 set. 2013.

O estilo  visual  adotado na construção da  Vila Penteado
apresenta como característica principal a tendência deco-
rativista que valoriza os elementos ornamentais da arquite-
tura e dos objetos, predominando o uso de desenhos com
linhas sinuosas e temas florais. Esse estilo é denominado
de

(A) arte nouveau. 

(B) arte naïf. 

(C) arte déco. 

(D) arte rococó. 
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▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Observe a imagem a seguir. 

LISBOA, Tom.  Polaróides (in)visíveis. 2006. Impressão em papel fotográfico,
95cm x 80cm. 6º Salão Nacional de Arte de Goiás. Goiânia. Disponível em:
<http://www.sintomnizado.com.br/salaonacionaldeartedegoias>.  Acesso  em:
19 set. 2013. 

Considerando-se a ideia expressa na imagem, conclui-se
que a arte contemporânea apresenta como característica
predominante o fato de

(A) necessitar de uma delimitação estilística mais subjeti-
va. 

(B) não poder ser reduzida a um estilo ou a um rótulo. 

(C) necessitar de uma delimitação estilística mais objeti-
va. 

(D) não poder ser reconhecida nos espaços legitimados
de exposição. 

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No início do século XIX,  um grupo de artistas europeus
chegou ao Brasil com o intento de organizar a Escola Real
das Ciências, Artes e Ofícios, cujo nome sofreu diversas
modificações até ser transformado na Imperial Academia e
Escola de Belas-Artes, em 1826. Esse grupo é denomina-
do de Missão Artística

(A) Inglesa. 

(B) Francesa. 

(C) Portuguesa. 

(D) Europeia. 

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na Semana de Arte Moderna de 1922, as primeiras reali-
zações artísticas brasileiras no estilo cubista foram expos-
tas. Esse cenário histórico viabilizou o reconhecimento de
uma referência da arte cubista brasileira, cujo nome é:

(A) Anita Malfatti 

(B) Di Cavalcanti 

(C) Tarsila do Amaral 

(D) Vicente do Rego Monteiro 

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As modificações oriundas da produção capitalista indus-
trial, na segunda metade do século XIX, atingiram diversos
campos da vida social. O consumo das grandes massas
passou a ser alimentado pela produção em série, desen-
volvida graças às descobertas  tecnológicas da época.  A
modalidade artística que se originou neste contexto foi 

(A) a fotografia. 

(B) a ciberarte. 

(C) o videoarte. 

(D) o cinema. 

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No Brasil,  alguns eventos de arte visual contemporânea,
oriundos do século XX e com reconhecimento de alcance
internacional, reúnem obras de artistas de diversos países.
São exemplos de mostras desta natureza a

(A) Bienal Internacional de Artes de Curitiba e a Bienal da
UNE. 

(B) Bienal da UNE e a Bienal de Artes de São Paulo. 

(C) Bienal de Artes de São Paulo e a Bienal de Artes do
Mercosul. 

(D) Bienal de Artes do Mercosul e a Bienal da UNE. 

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No ano de 1971, a arte foi oficialmente incluída no currícu-
lo escolar brasileiro e considerada

(A) uma atividade educativa. 

(B) uma disciplina regular. 

(C) um tema transversal. 

(D) uma disciplina optativa. 

profissional_educação_I_artes_visuais



UFG/CS                                                                            CONCURSO PÚBLICO                                                                                                 SME/2013

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No decorrer da história do ensino de artes visuais, dife-
rentes nomenclaturas já foram assumidas pela disciplina.
No entanto, a que foi adotada pelo movimento que se con-
solidou a partir dos anos 1980 e que reivindicava a revisão
da ação educativa em arte e a valorização e o aprimora-
mento dos professores por meio de encontros e eventos
organizados no país, foi a seguinte:

(A) Arte 

(B) Arte-Educação 

(C) Educação Artística 

(D) Educação através da Arte 

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Utilizando como referência o movimento escolanovista, em
1948,  Augusto Rodrigues fundou uma instituição voltada
para  o  público  infantil  no  Rio  de  Janeiro  que constituiu
uma  referência  nacional  da  perspectiva  pedagógica  em
questão. Como se chama a Instituição aqui tratada?

(A) Escolinha de Arte do Brasil. 

(B) Escola Nacional de Arte-Educação. 

(C) Escolinha de Artes Plásticas do Brasil. 

(D) Escola Nacional de Educação através da Arte. 

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Por meio da metodologia denominada Triangular, a autora
Ana  Mae  Barbosa  difundiu  diferentes  projetos  no  Brasil
voltados para o ensino de artes visuais. Esta metodologia
propõe a integração entre

(A) o fazer, o apreciar e o contextualizar. 

(B) o fazer, o pensar e o contextualizar. 

(C) o fazer, o contextualizar e o socializar.

(D) o fazer, o pensar e o socializar. 

▬ QUESTÃO 51 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na primeira metade do século XX, a teoria da antropofagia
foi elaborada de modo a propor que os artistas de arte mo-
derna brasileira buscassem realizar uma produção voltada
para os aspectos culturais do país. A obra de arte que ins-
pirou a criação dessa teoria foi a seguinte:

(A) “Retirantes”

(B) “Café”

(C) “Abaporu”

(D) “Operários”

▬ QUESTÃO 52 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A nova reforma da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB), Lei n. 9.394, de 26 de dezembro de 1996,
oficializou a prática

(A) polivalente do ensino de música nas escolas  públi-
cas. 

(B) interdisciplinar  do ensino de artes visuais  e música
nas escolas públicas.

(C) polivalente do ensino de arte nas escolas públicas. 

(D) interdisciplinar no ensino de artes visuais e teatro nas
escolas públicas.

▬ QUESTÃO 53 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dentre  as  possibilidades  metodológicas contemporâneas
do ensino de artes visuais, qual apresenta uma perspecti-
va de análise de imagens que se destaca por buscar rom-
per  com sistemas  preestabelecidos  de  interpretação,  na
expectativa de que a criticidade seja estimulada, priorizan-
do o lugar do aluno tanto quanto o lugar de qualquer histo-
riador ou crítico de arte?

(A) Perspectiva Semiótica. 

(B) Perspectiva Triangular. 

(C) Perspectiva Multicultural. 

(D) Perspectiva da Cultura Visual. 

▬ QUESTÃO 54 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o texto a seguir.

A investigação  de  realidades  educativas  que  apresentam
como foco reflexões sobre currículo, pedagogia e avaliação é
pauta de uma pesquisa desenvolvida por Tourinho (2009).

TOURINHO, Irene. Currículo de arte: velho e novo, gosto e surpresa, de-
sejo e sonho... O que queremos aprender nas aulas de arte? In: ASSIS,
Henrique; RODRIGUES, Edvânia. (Orgs.). O ensino de artes visuais: de-
safios e possibilidades contemporâneas. Goiânia: GRAFSET, 2009. p. 15-
24.

Segundo os estudos da autora, o desejo de estudantes do
ensino fundamental, com os quais a pesquisa foi realizada,

(A) indica a necessidade de promover o alargamento das
experiências  educativas  para  outros  espaços  de
aprendizagem e reforça a ideia de que o currículo é
um lugar de instabilidades e ambiguidades dos sabe-
res. 

(B) revela que o currículo deve limitar-se ao que eles de-
sejam aprender, pois, assim, as aulas de arte se tor-
narão mais atrativas e a falta de interesse e a evasão
escolar serão minimizadas. 

(C) reforça a noção de que o currículo deve ser elabora-
do por profissionais de referência, dada a necessida-
de  de  domínio  sobre  os  processos  pedagógicos  e
suas implicações na vida escolar. 

(D) perpassa pelo anseio de um currículo que dialogue
com livros didáticos adotados, cujo teor contemple a
história da arte ocidental, bem como a produção de
artistas considerados grandes mestres. 
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▬ QUESTÃO 55 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Lei n. 10.639, de 2003, determina que nos estabeleci-
mentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particu-
lares, os professores de arte construam com os estudan-
tes conhecimentos referentes à história e à cultura

(A) popular. 

(B) africana.

(C) afro-brasileira. 

(D) regional. 

▬ QUESTÃO 56 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os transeuntes que passam pela Rodovia dos Romeiros
(GO-060), entre Goiânia e Trindade, certamente já visuali-
zaram o conjunto de painéis que compõem a obra “Via Sa-
cra”.  Tratam-se  de  14  estações  que  retratam  a  paixão,
morte e ressurreição de Cristo, cuja produção se efetivou
no final da década de 1980, pelo artista goiano

(A) Omar Souto. 

(B) Cleber Gouveia. 

(C) DJ Oliveira. 

(D) Amaury Menezes. 

▬ QUESTÃO 57 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em consonância com os Parâmetros Curriculares Nacio-
nais, no final do ensino fundamental, o ensino de arte de-
verá ter contribuído para que os alunos

(A) se reconheçam como indivíduos aspirando um lugar
no circuito artístico nacional. 

(B) estejam  aptos  para  interagir  com  materiais,  instru-
mentos e procedimentos variados em arte. 

(C) estejam aptos para o exercício, sobretudo, do dese-
nho, da pintura e da escultura. 

(D) se reconheçam como indivíduos aspirando a um lu-
gar no circuito artístico regional. 

▬ QUESTÃO 58 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A arte indígena brasileira é composta de diferentes cultu-
ras, a exemplo da Santarém, e envolve, dentre outras téc-
nicas, uma variedade de pinturas corporais,  trançados e
cerâmicas. Esta variabilidade deve-se ao fato de a arte in-
dígena representar

(A) mais as tradições da comunidade na qual está inseri-
da do que a personalidade do indivíduo que a produz.

(B) mais a personalidade do indivíduo que a produz do
que as tradições da comunidade na qual está inseri-
da. 

(C) mais as tradições da cultura Santarém do que a per-
sonalidade do indivíduo que a produz. 

(D) mais a personalidade do indivíduo que a produz do
que as tradições da cultura Santarém. 

 
▬ QUESTÃO 59 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Antonio Francisco da Costa Lisboa e Francisco de Goya
destacaram-se como artistas representantes do estilo

(A) romântico. 

(B) realista. 

(C) rococó. 

(D) barroco. 

▬ QUESTÃO 60 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O trabalho por projetos constitui uma das modalidades de
orientação  didática  nos  PCNs  de  arte,  sendo  proposto,
nesse documento, de maneira

(A) disciplinar. 

(B) interdisciplinar. 

(C) disciplinar e interdisciplinar. 

(D) transdisciplinar. 
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REDAÇÃO

Instruções

Você deve desenvolver seu texto em um dos gêneros apresentados nas propostas de redação.
O tema é único para as duas propostas. O texto deve ser redigido em prosa. A fuga do tema ou
a cópia da coletânea anula a redação. A leitura da coletânea é obrigatória. Ao utilizá-la, você
não deve copiar trechos ou frases. Quando for necessária, a transcrição deve estar a serviço do
seu texto.

Independentemente do gênero escolhido, o seu texto NÃO deve ser assinado.

Tema:    O papel da escola diante da ideologia do consumo.

Coletânea

1.

Disponível em: <http://www.assisramalho.com.br/>. Acesso em: 27 set. 2013.
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2. Consumo e subjetividade
                        D. Mancebo; D. M. Oliveira; J. G. T. Fonseca; L. V. Silva

  O estudo do consumo – aqui entendido como o conjunto de processos socioculturais nos quais se realizam a
apropriação e os usos dos produtos – da cultura de consumo e até da sociedade de consumo só se tornou uma
área conceitual de importância para as ciências sociais e humanas recentemente. As profundas transformações a
que assistimos nos últimos anos – as transações de mercado operadas pelas grandes corporações, as novas ca-
racterísticas de acumulação flexível do capital, os meios de comunicação de massa, a propaganda subliminar a
nos convencer a incorporar novos conceitos sobre as nossas necessidades, mas também as propensões sociais
e psicológicas, como o individualismo e o impulso de realização pessoal por meio da autoexpressão, a busca de
segurança e identificações coletivas – todas estas questões, tão presentes no cotidiano global, levaram a que dis-
ciplinas sociais e humanas passassem a se debruçar sobre os modos de consumo e estilos de vida de maneira
mais intensa, retirando a questão de um certo submundo acadêmico.
  No entanto, mesmo que de forma secundária e marginal, o consumo tem sido motivo de análises pelo menos
desde o século XIX, e o consumismo, em especial nos países ricos, constituiu-se em alvo de críticas mais inten-
sas e frequentes, desde os anos 60 do século que acaba de findar.
  O consumidor vive as suas condutas consumistas, como distintivas, como sinais de liberdade, de possibilidades
de escolhas, e não como um condicionamento de diferenciação e de obediência a um código.
  O consumo remete à noção de abundância e, sob este prisma, os objetos organizam-se de dois modos comple-
mentares: a profusão e a panóplia. A profusão, que é a forma mais rudimentar de abundância de objetos e servi-
ços, cria a evidência do excedente, a negação mágica e definitiva da rareza, a presunção materna e luxuosa da
terra da promissão e transporta à ilusão de igualdade pelo consumo. O segundo modo de organização é a panó-
plia, em que os objetos são organizados em coleções, nas quais cada unidade indica uma relação de outros obje-
tos em movimento recíproco. O objeto não é mais consumido como mercadoria, mas como um signo que expres-
sa diferenciações. Assim, quando vemos os diversos modelos de carros, de eletrodomésticos, de móveis etc., a
nossa reação psicológica é organizá-los numa cadeia de signos que se torna cada vez mais complexa, sugerindo
a existência de um superobjeto: um objeto melhor, mais novo, mais apropriado à nossa condição social. Assim,
as estruturas de classes ou grupos são reorganizadas pela panóplia, através da posse de signos-troféus que
identificam uma pessoa como membro de uma classe ou grupo. Há, portanto, uma contradição lógica entre profu-
são – que remete a uma possível equalização do consumo, apresentando muitas mercadorias para todos – e pa-
nóplia, por definição, organização dos objetos em coleções diferenciadoras. Na realidade, há uma contradição ló-
gica entre a hipótese ideológica da sociedade de crescimento (de abundância), que é a homogeneização social
no nível mais alto, e a correspondente lógica social concreta baseada na diferenciação estrutural.

Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413294X2002000200013&script=sci_arttext&tlng=pt>. Acesso em: 27
set. 2013. (Adaptado).

3. Educação e consumo
                         Simone Tinti

  Para o psicólogo Yves de La Taille, professor e pesquisador da USP, a educação hoje precisa entender a rela-
ção do consumo com a existência de uma valorização da chamada "cultura da vaidade". As crianças vivem, des-
de cedo, em meio à valorização do "ter" em vez do "ser". Principalmente a partir dos 3 anos de idade, quando já
falam e pedem o que querem, influenciando nas compras da família. 
  Os prejuízos dessa cultura para o desenvolvimento da criança são muitos. "Destruição da criatividade, erotiza-
ção precoce e estresse", afirma Susan Linn, professora de Psiquiatria de Harvard. "Hoje em dia, as brincadeiras
são roteirizadas, como um filme que as crianças vêem muitas vezes. Elas não são incentivadas a pensar por si
mesmas e a inventar seus próprios brinquedos, pois grande parte deles já vem com um chip de computador inse-
rido, com tudo programado", diz. 
  Seria possível, então, ensinar as crianças a resistir a enfrentar a ordem do consumo? Para Cortella, a resistên-
cia começa em casa. "A criança só vai ser um consumidor desvairado se os pais estimularem esse comporta-
mento". La Taille também defende essa idéia. "Ninguém nasce consumidor. Só que algumas crianças, aos 10
anos de idade, já têm mais objetos do que qualquer adulto", afirma o psicólogo. 
   De acordo com os especialistas, até os 12 anos de idade, as crianças não têm capacidade de distinguir entre o
que é bom ou ruim. "Elas também não sabem diferenciar quando a propaganda termina e começa o desenho ani-
mado, por exemplo. Não podemos esperar que elas se defendam do marketing. Se até nós, adultos, somos sus-
cetíveis, imagine as crianças", afirma Susan, que defende a proibição da propagada para crianças até essa ida-
de. Ela acredita, ainda, que os pais não estão conseguindo desempenhar a responsabilidade em controlar o im-
pulso consumista dos filhos. 

Disponível  em:  <http://revistacrescer.globo.com/Revista/Crescer/0,,EMI13373-15546,00.html>.  Acesso  em:  27  set.  2013.
(Adaptado).
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4.Cidadania e consumo
                   Jaime Pinsky

  Não há dúvida de que o direito do consumidor é um direito de cidadania. Lamentável, contudo, seria restringir o
direito de cidadania ao direito do consumidor. O mundo não resistirá a uma inversão de valores tão profunda,
que transforme, pura e simplesmente, cidadãos em consumidores, devoradores de sonhos em comedores de
hambúrgueres, sonhos utópicos de uma sociedade mais justa em sonhos de compradores, possuidores e usuá-
rios.
  O final da utopia socialista todos conhecemos. O capitalismo pode mostrar sua face mais selvagem. A globali-
zação encarregou-se de fazer com que algumas restrições impostas pelo capitalismo alcancem quase todas as
nações do planeta. A data da aposentadoria se aproxima, cada vez mais, do momento em que a doença de Al-
zheimer toma conta dos nossos cérebros. 
  O acesso aos bens culturais é entendido como o direito a assistir televisão, ouvir músicas de qualidade duvido-
sa e fazer um happy hour no final do dia.
  A ausência de utopias nos leva a um consumismo desvairado e compulsivo: sentimo-nos infelizes, verdadeira-
mente infelizes, se não damos conta de comprar tal ou qual objeto que as pessoas de nossa relação possuem, e
transformamos nossa incapacidade de comprar em incapacidade de viver, de amar, de ser feliz. Temos certeza
de que nossa felicidade está, em grande parte, condicionada à capacidade de adquirir, ter e usar, não de desfru-
tar. Nossa impotência metafórica (pois sempre haverá algo que não conseguiremos adquirir) transforma-se em
impotência funcional. 
Ser cidadão é muito mais do que ter uma tevê enorme, um aparelho de som ruidoso, um automóvel poderoso. É
ter direito à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade perante a lei; é, em resumo, ter direitos civis. Também
participar do destino da sociedade, votar, ser votado, ter direitos políticos. Os direitos civis e políticos não asse-
guram a democracia sem os direitos sociais, aqueles que garantem a participação do indivíduo na riqueza coleti-
va: o direito à educação, ao trabalho, ao salário justo, à saúde, a uma velhice tranquila. Exercer a cidadania ple-
na é ter direitos civis, políticos e sociais, fruto de um longo processo histórico que levou a sociedade ocidental a
conquistar parte desses direitos. 

Disponível em: <http://www.idec.org.br/uploads/revistas_materias/pdfs/2005-03-ed86-opiniao.pdf>. Acesso em: 27 set. 2013.
(Adaptado).

5.Consumir ou não consumir já não é a questão. Como  consumir: eis a questão.
                     D. C. Laje

  Decidi escrever algumas coisas que penso a respeito do consumo e do ato de consumir. Em primeiro lugar, eu
gostaria de esclarecer que não sigo a linha do anticonsumismo, como algumas pessoas pensam. Sinto muito se
vou decepcionar alguns corações comunistas, mas eu sou declaradamente fã do capitalismo, meus caros. Isso se
justifica pelo fato de que eu não só valorizo as liberdades individuais como creio com todas as minhas forças no po-
der do indivíduo. 
  Eu vejo o consumo como um campo de batalha. Às vezes, o resultado pode ser o empate: numa relação win-win,
a empresa vende/lucra e o consumidor faz uma boa compra. Muito raramente, o resultado é a derrota da empresa;
imaginem uma etiqueta com o preço marcado errado, bem abaixo do preço real, por exemplo. A empresa, obrigada
por lei a cobrar o preço da etiqueta, perde e o consumidor ganha. Entretanto, na maioria das vezes, quem perde é
o consumidor. No nosso país, infelizmente, as coisas ocorrem dessa maneira. 
  Consumir é uma forma de exercer poder e de exigir mudanças. Conhecer é uma forma de poder. Questionar é
uma forma de poder. Se você consome usando os seus conhecimentos e a sua capacidade de questionar, ou seja,
se você consome de forma consciente, você tem chances de ser um participante ativo do jogo. Melhor ainda, você
tem chances de ganhar o jogo. Que produto é esse? Eu realmente preciso dele? Será que não existe um melhor?
Ele tem uma boa relação qualidade-preço? Por esse preço, eu não deveria exigir uma coisa de melhor qualidade?
E na hora de vender, eles me contam muitas milongas? Essa empresa é coerente com os seus princípios? Que
discursos e valores eles fomentam na hora de promover o produto? Me identifico com aquela propaganda ou sinto
nojo? Será que essa empresa trata bem os funcionários e tem uma política social-corporativa decente? E como
será a política ambiental? Eu realmente posso comprar esse produto? Ele se encaixa nas minhas finanças ou seria
melhor deixar para o mês que vem? Eu estou comprando isso porque quero ou simplesmente me fisgaram e atuei
impulsivamente? Até que ponto os meus desejos ou inseguranças estão sendo explorados?
  Esses foram alguns exemplos de perguntas que podem ser feitas na hora de consumir. Consumir um produto não
é apenas levá-lo para casa. Também é financiar uma empresa, uma estrutura, uma forma de fabricar, uma forma
de vender, uma forma de fazer publicidade, uma política de marketing. Uma postura tipicamente latino-americana,
aliás. As multinacionais são as culpadas de tudo. Parece que ninguém lembra que, se todo mundo deixar de com-
prar determinado produto, este obviamente deixará de ser fabricado. O mais engraçado é que apenas aqueles que
acreditam no poder do um e no poder do indivíduo se comportam como indivíduos. Os que acham que “a minha
parte não vai fazer diferença alguma” ou que “não vou fazer isso porque ninguém faz” se comportam como massa,
são massa.
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Propostas de redação

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ A – Artigo de opinião  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O artigo de opinião é um gênero do discurso argumentativo que tem a finalidade de expressar o pon-
to de vista do autor a respeito de um determinado tema. A validade da argumentação é evidenciada
pelas justificativas de posições assumidas pelo autor ao apresentar informações e opiniões que se
complementam ou se opõem. No texto, predominam sequências expositivo-argumentativas.

Suponha que você foi convidado por um jornal de circulação local para escrever um artigo de opinião
a respeito do tema O papel da escola diante da ideologia do consumo . Defenda seu ponto de
vista, apresentando argumentos que evidenciem seu posicionamento frente à polêmica instaurada
pelo tema. 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ B – Carta de leitor  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De natureza persuasivo-argumentativa, a carta de leitor é um gênero discursivo no qual o leitor ma-
nifesta sua opinião sobre assuntos publicados em jornal, revista ou em outro veículo de comunica-
ção, dirigindo-se ao editor ou ao autor de um texto publicado. O texto da carta é caracterizado pela
construção da imagem do interlocutor e por estratégias de convencimento. Os argumentos do autor
buscam convencer o destinatário a acatar o seu ponto de vista e suas ideias.

Suponha que você seja um(a) professor(a) que atua na educação básica e tenha se sentido incomo-
dado com o texto “Consumir ou não consumir já não é a questão. Como consumir: eis a questão”, de
D. C. Laje (Texto 5). Motivado(a) pela reflexão da autora e relacionando o Texto 5 e os demais tex-
tos da coletânea com o papel da educação escolar, você resolve escrever uma carta para a seção
de cartas de leitor de um jornal local. Trata-se, portanto, de uma carta de tipo persuasivo-argumenta-
tivo, em que você defenderá seu ponto de vista a respeito do tema O papel da escola diante da
ideologia do consumo . Construa seus argumentos por meio de elementos persuasivos que pos-
sam convencer os leitores do jornal a acatarem o seu ponto de vista sobre o tema. 

ATENÇÃO
Você não deve identificar-se, ou seja, você deve as sumir o papel de um leitor fictício.

A sua carta NÃO deve ser assinada.

redação
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