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LEIA COM  ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

I. Nesta prova, você encontrará 03 (três) páginas numeradas sequencialmente, contendo 01 (um) tema de redação e 04 
(quatro) questões discursivas.

II.	 Verifique	se	seu	nome	e	número	de	inscrição	estão	corretos	no	cartão	de	respostas.	Se	houver	erro,	notifique	o	fiscal.
III.	 Verifique	se	o	caderno	de	provas	se	refere	ao	cargo	para	o	qual	você	se	 inscreveu.	Caso	o	cargo	esteja	divergente,	

solicite	ao	fiscal	de	sala	para	que	tome	as	providências	cabíveis,	pois	não	serão	aceitas	reclamações	posteriores	nesse	
sentido.

IV.	 Assine	e	preencha	o	cartão	de	respostas	nos	locais	indicados,	com	caneta	azul	ou	preta	(de	material	transparente).
V.	 Verifique	se	a	impressão,	a	paginação	e	a	numeração	das	questões	estão	corretas.	Caso	observe	qualquer	erro,	notifique	

o	fiscal.
VI. A	redação	deverá	conter	no	mínimo	15	(quinze)	e	no	máximo	30	(trinta)	linhas,	e	as	respostas	das	questões	no	máximo	10	

(dez)	linhas.	Transcreva,	com	caneta	azul	ou	preta,	para	a	Folha	de	Respostas, no espaço da questão correspondente.
VII.	O	cartão	de	respostas	não	pode	ser	dobrado,	amassado,	rasurado	ou	manchado.	Exceto	sua	assinatura,	nada	deve	ser	

escrito	ou	registrado	fora	dos	locais	destinados	às	respostas.
VIII.	Ao	terminar	a	prova,	entregue	ao	fiscal	o	cartão	de	respostas	e	este	caderno.	As	observações	ou	marcações	registradas	no	

caderno não serão levadas em consideração.
IX.	 Você	dispõe	de	04h	(quatro	horas)	horas	para	fazer	esta	prova.	Reserve	os	20	(vinte)	minutos	finais	para	marcar	o	cartão	

de respostas.
X.	 O	candidato	só	poderá	retirar-se	do	setor	de	prova	02	(duas)	horas	após	seu	início.
XI.	 É	terminantemente	proibido	o	uso	de	telefone	celular,	pager	ou	similares.

Boa Prova!
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PROVA DISCURSIVA - REDAÇÃO
TEMA DE REDAÇÃO
	 A	Ética	diz	respeito	às	reflexões	sobre	as	condutas	humanas	onde	a	questão	central	é	da	justiça	entendida	e	inspirada	pelos	
valores	de	igualdade	e	equidade.	As	diversas	faces	das	condutas	humanas	devem	fazer	parte	dos	objetivos	maiores	da	escola	
comprometida	com	a	formação	para	a	cidadania.	Partindo	dessa	perspectiva,	a	proposta	é	que	a	escola	realize	um	trabalho	
que	 possibilite	 o	 desenvolvimento	 da	 autonomia	moral,	 através	 do	 respeito	mútuo,	 justiça,	 diálogo	 e	 solidariedade,	 valores	
referenciados	no	princípio	da	dignidade	do	ser	humano.

Referência:	Parâmetros	Curriculares	Nacionais	–	Temas	Transversais	-	Ética.	Disponível	em:	http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/
livro081.pdf.	Acesso	em:	agosto/2017.

 Sob tais pressupostos, apresente os sujeitos e atividades que integrarão o trabalho a ser realizado pela escola.

Transcreva	a	redação	de	15	a	30	linhas,	com	caneta	azul	ou	preta,	para	o	cartão	de	respostas.
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PROVA DISCURSIVA - QUESTÕES
Transcreva	a	resposta	da	questão	discursiva	em	até	10	linhas,	com	caneta	azul	ou	preta,	para	o	cartão	de	respostas.

1) É notório o crescimento do sistema educacional para atender a demanda crescente de alunos no Ensino Superior. 
Os dados estatísticos comprovam que o aumento na última década é bastante significativo. De acordo com o último 
Censo de 2011, realizado para a Educação Superior brasileira, existem 190 Universidades, 131 Centros Universitários, 
2004 Faculdades Integradas e 40 Institutos Superiores e Centros Tecnológicos, com várias modalidades de cursos 
presenciais ou à distância, oferecendo a todos oportunidades de acesso as Instituições de Ensino Superior (IES). 
Dessa forma, apresente os principais Programas de Políticas Públicas que facultam aos jovens o acesso à Educação 
Superior e descreva alguns fatores que justifiquem o crescimento das IES no Brasil.
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2) Do lampejo da luz de vela à eletricidade, a Europa teve um tempo de revolução em seu modo de vida que continuou a 
servir de modelo na formação das sociedades ocidentais, e atualmente globais. Sobre o nascimento da arte moderna.

 “Mesmo os “idealistas” concordam que o artista deve estudar a natureza e aprender a desenhar a partir do nú; e até 
os “naturalistas” concordam que as obras da antiguidade clássica eram insuperáveis em beleza.”

	 “Em	fins	do	século	XVIII,	esse	terreno	comum	parecia	estar	cedendo	gradualmente.	Atingimos	a	época	realmente	
moderna	(...)	quando	a	Revolução	Francesa	de	1789	pôs	fim	a	tantos	pressupostos	que	haviam	sido	tomados	por	
verdadeiros	durante	séculos,	se	não	por	milênios.”

	 “Numa	época	em	que	se	discutia	 estilo	 e	 regras	de	gosto...aparecem	os	 indícios	daquela	consciência	 individual	
que levou as pessoas a escolherem o estilo de suas casas do mesmo modo que se seleciona o padrão do papel de 
parede.”

 Partindo desse histórico, cite 3 artistas da arte moderna, figurativos e abstratos, e comente sobre a imitação do real 
versus novas formas de representação.
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3) Aconteceu nos anos de 1998 e 1999 na Europa, suposto artista visual e performer esloveno Darko Maver. Suas obras 
eram registros fotográficos de objetos, instalações e performances que apresentavam figuras humanas recriadas em 
cenas de assassinato. 

 Representação do real como arte. 
 A certa altura Darko Maver foi convidado a integrar a mais importante mostra de arte européia, mas morreu e suas 

obras foram destruídas.
 Passado pouco mais de um ano, foi revelado ser uma farsa, cuidadosamente executada, a vida de Darko Maver. Suas 

imagens eram de fotos reais retiradas da internet na época.
 Realidade fotografada aceita como obra original produzida por um artista. 
 Tudo a seu respeito era uma falsa história construída por artistas para criticar o mercado de comunicação e artes em 

sua fragilidade em discernir valores reais de produção de arte visual.
 Como você entende a importância da produção de obras originais e únicas nesse universo de produção e exibição 

digital. Dê sua opinião sobre, obras originais, verdade e manipulação, e o papel do artista e da curadoria em artes.
 Disserte sobre a originalidade, conceito de verdade e manipulação e o papel do artista e da curadoria no universo 

atual da arte .
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4) “...o termo “Intercultural” significa a interação entre as diferentes culturas. Isto deveria ser o objetivo da educação 
interessada no desenvolvimento cultural. Para alcançar tal objetivo, é necessário que a educação forneça um 
conhecimento sobre a cultura local, a cultura de vários grupos que caracterizam a nação e a cultura de outras 
nações.” 

 Todas as classes sociais têm o direito de acesso aos códigos da cultura erudita porque esses são os códigos 
dominantes - os códigos do poder. 

 “A mobilidade social depende da inter-relação entre os códigos culturais das diferentes classes sociais.
 Sua missão (Professor de artes) é de favorecer o conhecimento na(experimentação) e sobre artes visuais 

(decodificação) organizado de forma a relacionar produção artística com apreciação estética e (informação) histórica.
( Ana Mae Barbosa )  

 Comente sobre a importância, do ensino de História da Arte, das aulas de prática de arte e da produção de caderno 
de artes como formação. 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


