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INICIE A PROVA SOMENTE APÓS AUTORIZAÇÃO DO FISCAL 
 

AO FINAL, PREENCHA O GABARITO QUE SE ENCONTRA NA ÚLTIMA 
PÁGINA, ASSINE-O E ENTREGUE PARA O FISCAL. 



 

 
Conhecimento Gerais 

 
01 – A Lei Federal n° 14017, de 29 de Junho de 2020, dispõe sobre ações 
emergenciais destinadas ao setor cultural durante o estado de calamidade 
pública reconhecido pelo Decreto legislativo n° 06, de 20 de março de 2020. 
Esta lei foi intitulada de: 
 

a) Lei Marisa Monte 
b) Lei Aldir Blanc 
c) Lei Antônio Carlos Jobim 
d) Lei de Inventivo a Cultura 
e) Lei Rouanet 

 
02 – O ICSL é uma autarquia sob regime especial, pessoa jurídica de direito 
público interno, com autonomia administrativa e financeira, com prazo de 
duração indeterminado, como entidade municipal de implementação da política 
cultural do município, nos termos da Lei Complementar n° 081, de 16 de março 
de 2007. Diante disso, o correto nome desta autarquia é: 
 

a) Instituto Lourenciano de Cultura 
b) Instituto de Cultura de São Lourenço 
c) Instituto Cultural de São Lourenço 
d) Instituto Cultural de São Lourenço do Oeste 
e) Fundação Cultural Lourenciana 
 
 

03 – O modelo de poder legislativo adotado pelo nosso país é o bicameralismo. 
Conforme o nome sugere, é um sistema com duas casas legislativas, onde o 
processo legislativo inicia em uma casa e é revisado em outra. Estas casas 
legislativas são chamadas de: 

 
a) Câmara e Senado 
b) Senado e Planalto 
c) Planalto e Alvorada 
d) Ministério e STF 
e) Senado e STF 

 
04 – O Afeganistão, oficialmente Emirado Islâmico do Afeganistão, é um país 
sem litoral, montanhoso, localizado no centro da Ásia, estando na encruzilhada 
entre o Sul da Ásia, a Ásia Central e a Ásia Ocidental. O país ao longo dos 
anos tem sido protagonista em conflitos mundiais, sendo considerado um dos 
países mais perigosos do mundo, incluindo o título de maior produtor de 
refugiados e requerentes de asilo. Atualmente o país é governado pelo Emir e 
Comandante dos Fiéis Hibatullah Akhundzada, líder do movimento conhecido 
como: 
 

a) Al-Qaeda 
b) Aliança Anticomunista Brasileira 
c) Al-islam 



 

d) Talibã 
e) Afeganistanismo 
 

05 – Em termos simples, a ________ é a maior e mais importante conferência 
sobre o clima do planeta. Em 1992, as Nações Unidas organizaram um enorme 
evento no Rio de Janeiro, a Cúpula da Terra, quando foi adotada a Convenção-
Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCC). Assinale a 
opção correta que representa o Encontro de Líderes Mundiais, que ocorreu 
neste ano, no período de 31 de outubro a 12 de novembro em Glasgow, na 
Escócia. 

 
a) COP26 
b) Acordo de Paris 
c) ONU 
d) G20 
e) BRICS 

 
Português 

06 - “O anúncio do vencedor do Prêmio Nobel de Literatura de 2016 
surpreendeu muitas pessoas. No dia 13 de outubro, a Academia Sueca 
anunciou que o astro norte-americano da música pop, Bob Dylan, era o 
premiado. A escolha foi recebida com pouca receptividade por alguns e com 
alegria e reconhecimento por muitos. Estes consideram que a escolha 
inusitada reflete um avanço na forma de entender a arte literária. 

As manifestações negativas giram justamente pelo fato de Dylan ser músico e, 
apesar de poeta, não ser escritor de ofício. A Academia Sueca, a responsável 
pela seleção do escritor, declarou que a escolha levou em conta a criação de 
novas expressões poéticas.” 

No texto, três substantivos comuns são: 

a) pessoas, astro, músico 
b) surpreendeu, escolha, manifestações 
c) negativas, giram, poeta 
d) ofício, declarou, criação 
e) Prêmio Nobel de Literatura, Bob Dylan, Academia Sueca 

07 - “O mundo precisa de pessoas Pessoas Boas.” 

Na frase acima, se a palavra destacada for substituída por um substantivo 
abstrato ficaria: 

a) O mundo precisa de boa-fé. 
b) O mundo precisa de boa sorte. 
c) O mundo precisa de bondade. 
d) O mundo precisa de bons e ruins. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 



 

08 - Aponte a única série em que pelo menos um vocábulo apresente erro no 
que diz respeito à acentuação gráfica: 

a) pegada – sinonímia 
b) êxodo – aperfeiçoe 
c) álbuns – atraí-lo 
d) ritmo – itens 
e) redimí-la – grátis 

09 - Assinale a alternativa de vocábulo corretamente acentuado: 

a) hífen 
b) ítem 
c) ítens 
d) rítmo 
e) n.d.a 

10 - "Em um mundo marcado por conflitos em diferentes regiões, as operações 
de manutenção da paz das Nações Unidas são a expressão mais visível do 
compromisso solidário da comunidade internacional com a promoção da paz e 
da segurança. 

Embora não estejam expressamente mencionadas na Carta da ONU, elas 
funcionam como instrumento para assegurar a presença dessa organização em 
áreas conflagradas, de modo a incentivar as partes em conflito a superar suas 
disputas por meio pacífico – razão pela qual não devem ser vistas como forma 
de intervenção armada." 

Historicamente, o Brasil envia soldados para participar de operações de paz. 
Em 2004, foi criada pelo Conselho de Segurança da ONU a Missão das 
Nações Unidas para Estabilização do Haiti (Minustah). 

De acordo com o texto, essa missão foi criada para:  

a) restabelecer a segurança e normalidade institucional do Haiti após 
sucessivos episódios de turbulência política e de violência, que marcaram esse 
país no início do século XXI. 
b) atacar os garimpos ilegais de diamantes no interior do Haiti, que usavam 
mão de obra infantil nas minas onde esse minério é encontrado. 
c) combater o narcotráfico comandado pelo Cartel de Medelin, que a partir do 
Haiti distribuía drogas para todos os países da América Latina. 
d) acabar com os problemas ambientais crônicos no Haiti, pois esse país era o 
principal responsável pela poluição ambiental no Caribe. 
e) extinguir a rede de trabalho escravo existente no Haiti, que utilizava esse 
tipo de mão de obra nas plantações de soja e trigo. 

 

 



 

Conhecimentos Específicos 

11 - No período helenista os helenos desenvolveram um tipo de arte em que 
realçava o realismo nas pinturas e esculturas. Os elementos religiosos 
presente nos períodos anteriores foram afastados e as peças simulavam a 
natureza em seu estado perfeito ou os movimentos dos corpos. As figuras 
eram apresentadas de forma quase teatrais e os temas giravam em torno da 
violência e das guerras que envolviam o período.  
 
A filosofia também sofre influências. Quais foram elas? Assinale a resposta 
correta: 
 
a) Estoicismo, Epicurismo e Ceticismo 
b) Teorismo, Empirismo e Epicurismo. 
c) Ceticismo, Etoicismo e Cinismo 
d) Empicurismo, Antiteísmo e Pérganismo. 
 
12 - O Lápis Lazúli era utilizado ainda pulverizado para cobrir os olhos dos 
mortos. Acreditava-se que por conta da sua cor, que representava a água, essa 
prática ajudava os mortos na passagem para a próxima vida. Além disso, foi 
muito utilizado sendo dissolvido em água para maquiagem das mulheres. 
Em que período isso acontecia? Assinale a resposta correta: 
 
a) Grécia Antiga 
b) Greco- romana 
c) Egito Antigo 
d) Idade Média 
 
13 - A Semana de Arte Moderna ocorreu em uma época cheia de turbulências 
políticas, sociais, econômicas e culturais. O capitalismo crescia no Brasil, 
consolidando a república e a elite paulista, esta totalmente influenciada pelos 
padrões estéticos europeus mais tradicionais. 
Participaram da Semana de Arte Moderna: 
 
I Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral,  Plínio Salgado, 
Anita Malfatti,  
II Víctor Brecheret, Plínio Salgado, Anita Malfatti, Menotti Del Picchia, 
Guilherme de Almeida 
III Sérgio Milliet, Heitor Villa-Lobos, Tácito de Almeida, Di Cavalcanti, Agenor 
Fernandes Barbosa 
IV Sérgio Milliet, Heitor Villa-Lobos, Tarsila do Amaral , Di Cavalcanti, Anita 
Malfatti 
 
ESTÃO CORRETAS: 
a) I, II, III, Apenas  
b) I, III, IV, Apenas 
c) II, III, Apenas 
d) III, IV, Apenas 
 



 

14 - Quando separamos os resíduos, precisamos obedecer às cores 
padronizadas das latas de lixo (ou coletores).  
Assinale a alternativa que indica a cor do coletor a ser utilizado na coleta de 
papel e papelão.  
 
a) Vermelho  
b) Amarelo  
c) Azul  
d) Preto  
 
15 -  Arte e tecnologia são os termos usados para descrever a arte relacionada 
com tecnologias surgidas a partir da segunda metade do século XX, Já o 
conceito de arte exige a interação constante entre observador e obra, ou 
mesmo entre partes diferentes da própria obra, para que o trabalho aconteça. 
Ambos, observador e obra, são interatores. 
Está correta: 
 
a) Arte cinética 
b) Arte digital 
c) Artes cênicas  
d) Arte cibernética 
 
16 -  Os Artistas do Renascimento representaram as figuras mais importantes 
do Movimento Renascentista, foram diversos os campos de atuação desses 
artistas, os quais deram destaque às mais variadas categorias das artes: 
pintura, escultura, arquitetura, literatura, dentre outras. 
 
Foram artistas do Renascimento: 
 
a) Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti, Giorgio Vasari  
b) Sandro Botticelli, Rafael  Sanzio,  Jean-Baptiste Debret 
c) Edvard Munch,  Rembrandt  Harmenszoon, Paul Rubens  
d) Ticiano  Vecellio, Wassily  Kandinsky , Jan Van Eyck   
 
17 - Em relação às cores, analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta a(s) correta(s). 
 
I. As cores fazem parte do nosso dia a dia e são impregnadas de simbologia e 
significados. Na natureza, estão distribuídas harmoniosamente inspirando o 
homem na hora de sua aplicação nas artes, na moda, na publicidade, entre 
outros. 
II. As Cores Primárias - o amarelo, o azul e o vermelho - são denominadas 
cores puras, ou seja, sem mistura, e é a partir delas que são feitas as outras 
cores. 
III. As cores secundárias são compostas pelas cores amarelo, azul e vermelha 
misturada pelas cores vermelha arroxeado, vermelho alaranjado e azul 
arroxeado. 
IV. As cores terciárias são resultantes da mistura de cores primárias com 
secundárias. 
 



 

a) Apenas I e IV. 
b) Apenas II e IV. 
c) Apenas I e III. 
d) Apenas I, II, III, e IV. 
 
18 - A linha descreve uma forma. Na linguagem das artes visuais, a linha 
articula a complexidade da forma. É correto afirmar que existem três formas 
básicas, denominadas: 
 
a) quadrado, losango e círculo. 
b) círculo, retângulo e triângulo isósceles. 
c) quadrado, círculo e triângulo equilátero. 
d) retângulo círculo e pentágono. 
 
19 - A cerca da Arte no Brasil, julgue os itens abaixo e, em seguida, assinale a 
opção correta. 
 
I – A Semana de Arte Moderna de 1922 foi um fracasso de público, mas as 
ideias disseminadas nesse evento formaram uma geração de artistas 
preocupados com a valorização das raízes nacionais, com os problemas 
sociais, com a violência e com a mulher como colaboradora inteligente da 
sociedade e da cultura. 
II – A vinda de D. João VI para o Brasil marcou o início de uma nova era, pois 
sob seu comando começou uma série de reformas, inclusive culturais e, a partir 
daí, o Brasil começa a receber forte influência da cultura europeia. 
III – A Guerra do Paraguai serviu como tema artístico para que muitos pintores 
exaltassem a ação do governo imperial. 
IV – A construção de Brasília foi um marco da arquitetura brasileira. 
 
Estão certos os itens: 
 
a) I, II e III, apenas. 
b) II, III e IV, apenas. 
c) I, II, III e IV apenas 
d) I e III, apenas. 
 
20 - Além da pintura, da escultura e da arquitetura, o cinema, a fotografia, a 
moda e o paisagismo também são formas de expressão e comunicação 
artística. Com base nesse assunto, assinale a opção INCORRETA. 
 
a) O cinema exerce função social e, como tal, é lazer e cultura; é função 
política quando critica e discute ideologias. 
b) Um dos primeiros documentários fotográficos, no Brasil, foi uma foto de Dom 
Pedro II inaugurando um reservatório no Rio de Janeiro. 
c) A História em Quadrinhos não é considerada arte porque trabalha com 
histórias imaginárias do autor. 
d) Atualmente, a grafite já é considerada como forma de expressão incluída no 
âmbito das artes visuais, mais especificamente da street art e arte urbana. 
 
 



 

 
Nome do candidato:______________________________________ 
Área: Artes Visuais 
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Assinatura do candidato:________________________________ 
 
 
 
 
 



 

 
Está página serve para o aluno anotar as suas respostas. 
A mesma poderá ser levada para casa. 
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