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ORIENTAÇÕES GERAIS:  

 A duração total desta prova, incluindo o preenchimento do Cartão-Resposta, é de 3 horas. A saída do local de provas só é 
permitida após 1 hora. Administre o seu tempo da forma que lhe convier. 

 Será excluído do processo seletivo quem for flagrado mantendo consigo aparelho celular, relógio (de qualquer tipo) ou outro 
aparelho, dispositivo ou componente eletrônico. Esses dispositivos devem ser DESLIGADOS e acondicionados em saco 
plástico próprio – e assim devem permanecer até a saída do local de prova. 

 Não use em sala de prova boné, chapéu, chaveiros de qualquer tipo, óculos escuros ou relógio. 
 Se você possui cabelos compridos, deve mantê-los presos, deixando as orelhas descobertas. 
 Em cima da mesa ou carteira permite-se apenas: documento de identificação; caneta preta ou azul de corpo transparente; 

medicamentos; alimentos e água (ou outra bebida em recipiente de corpo transparente, sem o rótulo). Todos os demais 
pertences, incluindo lápis, devem ser acondicionados no saco plástico disponibilizado, que deve ter a ponta amarrada e ser 
mantido embaixo da cadeira ou carteira do candidato. 

 
INÍCIO DA PROVA:  

 Se solicitado pelo fiscal, assine a Ata de Sala. 
 CONFIRA, SOMENTE APÓS AUTORIZADO O INÍCIO DA PROVA, se este Caderno de Questões contém 19 páginas de questões, 

numeradas de 1 a 19, num total de 30 questões, sendo cada questão constituída de 5 alternativas (a, b, c, d, e). Se houver 
algum problema, solicite ao fiscal a IMEDIATA substituição deste Caderno de Questões. 

 Receba o Cartão-Resposta, CONFIRA se o NOME coincide com o seu e assine-o IMEDIATAMENTE. 
o Cartão-Resposta sem assinatura não será corrigido. 

 
DURANTE A PROVA: 

 Não desgrampeie nem retire nenhuma página deste caderno. 
 Assine a Lista de Presença com assinatura idêntica à do documento de identificação apresentado.  
 Comunique ao fiscal qualquer irregularidade que for observada. Não sendo tomadas pelo fiscal as providências devidas, 

solicite a presença do Coordenador do Setor na sala ou vá à coordenação do setor depois do final das provas. 
 

FINAL DA PROVA: 

 Preste MUITA ATENÇÃO ao marcar suas respostas no Cartão-Resposta. Ele não será substituído em nenhuma hipótese. 
 Entregue seu Cartão-Resposta, pois ele é o único documento que será utilizado para correção. Você poderá levar consigo 

este Caderno de Questões.  
 Os 3 (três) últimos candidatos permanecem até o final das provas para assinar a Ata de Sala. 

DADOS DO CANDIDATO 

NOME: ..................................................................................................... 

ASSINATURA: ............................. 
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QUESTÃO 01 – “Os alunos e alunas de EJA trazem consigo uma visão de mundo influenciada por seus traços culturais 

de origem e por sua vivência social, familiar e profissional. Podemos dizer que eles trazem uma noção de mundo mais 

relacionada ao ver e ao fazer, uma visão de mundo apoiada numa adesão espontânea e imediata às coisas que vê. Ao 

escolher o caminho da escola, a interrogação passa a acompanhar o ver desse aluno, deixando-o preparado para 

olhar. Abertos à aprendizagem, eles vêm para a sala de aula com um olhar que é, por um lado, um olhar receptivo, 

sensível, e, por outro, é um olhar ativo: olhar curioso, explorador, olhar que investiga, olhar que pensa.” 
(Caderno EJA. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/secad/arquivos/pdf/eja_caderno1.pdf). 

Os conhecimentos de uma pessoa que procura tardiamente a escola são inúmeros e adquiridos ao longo de sua 

história de vida. É possível elencar, pelo menos, duas espécies destes conhecimentos, originados das experiências de 

vida dos alunos e alunas: o saber sensível e o saber cotidiano.  

I. O saber cotidiano, por sua própria natureza, se configura como um saber reflexivo, pois é um saber da vida 

vivida, saber amadurecido, fruto da experiência, nascido de valores e princípios éticos, morais já formados, 

anteriormente, fora da escola.  

II. O saber sensível é um saber sustentado pelos cinco sentidos, um saber que todos nós possuímos, mas que 

valorizamos pouco na vida moderna. É aquele saber que é pouco estimulado numa sala de aula e que muitos 

docentes atribuem sua exploração apenas às aulas de artes.  

III. Olhar, escutar, tocar, cheirar e saborear são as aberturas para nosso mundo interior. Ler e declamar poesia, 

escutar música, ilustrar textos com desenhos e colagens, jogar, dramatizar histórias, conversar sobre pinturas e 

fotografias são algumas atividades que favorecem o despertar do saber cotidiano. 

IV. O saber cotidiano possui uma concretude, origina-se da produção de soluções que foram criadas pelos seres 

humanos para os inúmeros desafios que enfrentam na vida. Fundado no cotidiano, é uma espécie de saber das 

ruas e diferente do elaborado conhecimento formal com que a escola lida.  

As afirmativas CORRETAS são: 

 

I, II e III. 

 

I, II e IV. 

 

I, III e IV. 

 

II, III e IV. 

 

II e III. 
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QUESTÃO 02 – “Os principais problemas relacionados à EJA, como a evasão escolar, que ocasiona a não permanência 

do aluno na escola, não podem ser considerados um problema específico da Educação de Jovens e Adultos, pois se 

trata de algo pertinente a toda a educação básica brasileira.” 
(ARAÚJO, Gustavo C.; OLIVEIRA, Ana Arlinda de. O ensino de arte na educação de jovens e adultos: uma análise a partir da experiência em Cuiabá 

(MT). Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/ep/v41n3/1517-9702-ep-s1517-97022015051839.pdf).  

De acordo com a reflexão acima e diante do problema da evasão, o ensino de arte pode atuar de várias maneiras na 

expectativa de minimizar a desistência de estudantes, visto que: 

 

As aulas de arte podem ser espaços oportunos para que jovens e adultos trabalhem a desinibição, a baixa 

autoestima, a consciência corporal e o cultivo da socialidade.  

 

O espaço escolar pode oferecer possibilidades de apreciação e de produção, desde que o estudante aprofunde 

seu conhecimento em uma linguagem artística.  

 

O professor e a escola devem oferecer pesquisas relevantes sobre arte e educação com fins de ampliação do 

repertório do aluno.  

 

O professor tem que trabalhar vídeos e biografias de artistas, contextualizando temas da história da arte oficial.  

 

O professor de arte deve valorizar artistas internacionais, mas também dar atenção à produção artística local, 

regional e nacional.  

 

QUESTÃO 03 – Sobre o ensino de Arte na Educação de Jovens e Adultos (EJA), é CORRETO considerar que:  

 

A arte, na EJA, deve proporcionar o real direito ao conhecimento e à reflexão sobre ao patrimônio artístico e 

cultural a quem teve esses direitos usurpados, embora não exista uma proposta curricular para educação de 

jovens e adultos em nosso país.  

 

Educação de Jovens e Adultos é uma modalidade específica de ensino que recebe sujeitos marcados pela 

exclusão social, escolar, política e econômica, o que faz com que o ensino na EJA – e o ensino de Arte – seja 

indelevelmente perpassado por questões raciais, visando reparar os danos históricos.  

 

Com leis adequadas, será possível garantir as relações étnico-raciais, sociais e pedagógicas influentes no 

componente Arte na EJA.  

 

Aprimorar a transmissão do conhecimento escolar e a organização da estrutura curricular são itens de garantia 

da qualidade da educação dos adultos, para a sua qualificação no mundo do trabalho.  

 

Arte na EJA é uma oportunidade de reparar a ausência de arte da vida de quem tem acesso tardiamente à 

educação escolar.  
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QUESTÃO 04 – A ideia de Performance, segundo Gilberto Icle (In: Revista Educação e Realidade, v. 35, n.2, maio/ag 

2010), “pode, eventualmente, aludir ao espetáculo, ao teatro, à dança, aos recitais e aos shows de música, a eventos 

artísticos tão distintos quanto a diversidade da arte produzida no mundo contemporâneo, além, é claro, de ser 

sinônimo de desempenho.” Sendo assim:  

I. A performance frequenta os espaços das fronteiras, dos limites, dos territórios e, sobretudo, no borramento de 

tais demarcações que ela tomou forma, desenvolveu-se e estilhaçou concepções em campos variados de 

conhecimento.  

II. Como linguagem artística híbrida nas fronteiras entre teatro e dança, lembra a teatralização na brincadeira 

infantil e no caráter teatral da literatura, e ainda sustenta a tese de que o cotidiano nada mais é do que um grau 

de teatralidade do qual o espetáculo teatral é o seu extremo.  

III. A performance se coloca como instrumento que permite pensar as relações sociais, as políticas públicas, as 

identidades de gênero e de raça, a estética, a infância, os rituais, a vida cotidiana, entre outras.  

IV. A criança age como um performer, seu corpo adere às situações, a experiência é vivida com vigor e 

intensidade. No desenho, no teatro ou nas brincadeiras estão caminhos performativos que levam a criança a suas 

próprias leituras de ser criança em um mundo previamente preparado por adultos.  

As afirmativas CORRETAS são: 

 

I, II e III 

 

I, II e IV. 

 

I, III e IV. 

 

II, III e IV. 

 

II e III. 

 

QUESTÃO 05 – A pesquisadora Roselee Goldberg considera que: “por sua própria natureza, a performance desafia 

uma definição fácil ou precisa, indo além da simples afirmação de que se trata de uma arte feita ao vivo pelos 

artistas. Qualquer definição mais exata negaria de imediato a própria possibilidade da performance, pois seus 

praticantes usam livremente quaisquer disciplinas e quaisquer meios como material”. (GOLDBERG, 2006, p. ix).  

A Arte da Performance é reconhecida como expressão artística independente a partir da década de 1970, 

constituindo-se como um espaço para experimentações, quebra de paradigmas e busca de novas formas de se pensar 

e fazer arte, apoiada na concepção de que os processos são tão importantes quanto os produtos deles resultantes. 

Encontramos diversas atividades que são apresentadas ao público identificadas como Arte da Performance, arte 

performática ou, simplesmente, performance. Sobre a Arte da Performance podemos afirmar que:  

I) A Arte da Performance se constitui como uma arena para o ativismo cultural, pois se apoia em estratégias de 

livre associação e improvisação que possibilitam explorar novas e dinâmicas relações entre corpo, tecnologia, 

sociedade e arte. 

II) Como expressão artística a performance tem um programa bastante rígido, cumprindo protocolos específicos 

em relação aos processos e modo de execução.  

III) A presença é vista como elemento integrante da performance.  

IV) Os procedimentos da Arte da Performance produzem estranhamento, desconcerto, redimensionando a própria 

percepção.  

Assinale a alternativa abaixo que sinaliza as afirmações CORRETAS: 
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I, II e III. 

 

I, II e IV. 

 

I, III e IV. 

 

II, III e IV. 

 

II e III. 

 

QUESTÃO 06 – Ensinar é um ato performativo. A afirmação está no livro Ensinando a Transgredir, da norte-americana 

Bel Hooks, que complementa essa ideia dizendo que é essa característica do ato de ensinar que possibilita espaço 

para mudança, invenção e trocas espontâneas. 
(Hooks, Bell. Ensinando a transgredir: a educação como prática da liberdade. São Paulo: Martins Fontes, 2017).  

A noção de performance, entendida tanto como linguagem, quanto como ferramenta de análise da ação humana, 

possibilita a reflexão sobre alguns aspectos da educação escolarizada e, a partir daí, pode nos levar a experiências 

diferentes daquelas proporcionadas por práticas tradicionais de ensino. Nesse contexto, ganham espaço temas que, 

muitas vezes, são marginais ao conjunto de valores e objetivos que regem a organização das instituições de ensino, 

como por exemplo: 

 

O controle do corpo. 

 

O caráter de manutenção da realidade. 

 

A possibilidade de se pensar a partir dos componentes curriculares. 

 

A primazia dos resultados obtidos em relação aos processos vividos. 

 

O reconhecimento da potência das investigações de caráter autobiográfico. 
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QUESTÃO 07 – No texto “As Mídias Digitais como Potencial no Processo de Aprendizagem em Arte” (Revista do 

Seminário Mídias & Educação do Colégio Pedro II Edição Número 2 – Ano 2016) de Lindomar da Silva Araujo, o autor 

afirma que “As inovações tecnológicas emergentes, que invadem o cotidiano escolar de forma avassaladora, colocam 

constantemente em questão as diferentes relações que viabilizam a dinâmica da aprendizagem no ambiente escolar. 

As novas tecnologias da informação e comunicação (TIC) têm provocado, no âmbito educacional, novas perspectivas 

de abordagens pedagógicas por serem os alunos de hoje consumidores vorazes das mídias sociais e seus aplicativos 

interativos, através dos seus dispositivos móveis.”  

Sobre imagens, meios digitais e mídias no ensino de Arte, a afirmação CORRETA é: 

 

As atividades que envolvem mídias partem da curiosidade discente para o do fazer audiovisual, com elaboração 

de roteiros para curtas-metragens, formação de equipes cinematográficas, gravações de cenas internas e 

externas, edição e exibições, sendo a carga horária do componente Arte suficiente para a integração das 

mídias. 

 

O primeiro passo é investigar sobre quais habilidades e competências o grupo de estudantes já possui para 

manipular os recursos digitais e analógicos, visto que as escolas estão equipadas com os mais variados 

dispositivos. 

 

A apropriação da linguagem fotográfica pela exploração dos códigos da visualidade permite aos sujeitos 

refletirem e analisarem as produções midiáticas, simuladoras de realidades virtuais, quase fictícias, que se 

incorporam de forma vertiginosa e volátil tanto no cotidiano como no ambiente escolar. 

 

Saberes e fazeres da linguagem audiovisual levam à exploração das subjetividades, pois as imagens das mídias 

são reconhecidas intuitivamente como textos visuais, assim como sua combinação de elementos tanto 

estruturais, quanto socioeconômicos e individuais, que são facilitadores para os docentes. 

 

Todas as respostas estão corretas. 

 

QUESTÃO 08 – Games ou jogos eletrônicos são artefatos culturais que, embora ainda sejam pouco explorados nos 

currículos escolares, podem contribuir para acionar e depreender sentidos e significados educacionais (FALCÃO; 

MARTINS, 2014). Sobre os games como pedagogias culturais, avalie as alternativas abaixo:  

I. Expressão cultural do processo de mundialização, apesar de movimentarem altas cifras na indústria do 

entretenimento, os games não obtiveram reconhecimento pelo sistema da arte.  

II. A experiência visual dos games é parte da cultura visual contemporânea e constitui-se por narrativas, 

elementos de ludicidade e representação simbólica e, por isso, são propícios ao debate crítico com crianças e 

jovens.  

III. Os jogos eletrônicos são complexas narrativas visuais e sonoras e intrincados conjuntos de ações de 

personagens em interações com mundos que impactam grandemente a cultura infantil e juvenil.  

São VERDADEIRAS as sentenças: 

 

I e II  

 

II e III  

 

I, II e III  

 

I e III  

 

Apenas III 
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QUESTÃO 09 – “Estamos acostumados a pensar criança como alguém que recebe ou não cultura; precisamos passar a 

pensá-la como alguém que recebe e ao mesmo tempo faz cultura. E pensar que a criança participa ativamente da 

cultura, criando e recriando com feições próprias, com significados particulares, com funções semelhantes às funções 

da cultura vividas pelo adulto, implica pensar que a criança também a criadora de cultura, e pode intervir em todo 

processo cultural”. 
(FANTIN, Monica. Do mito de Sísifo ao vôo de Pégaso: as crianças, a formação de professores e a escola Estação Cultura. In: FANTIN, Monica; 

GIRARDELLO, Gilka (Org.). Liga, Roda, Clica: estudos em mídia, cultura e infância. Campinas: Papirus, 2008. p. 145-171.)  

Tomando como ponto de partida a citação acima, podemos afirmar que:  

I - As crianças de hoje são telespectadoras, internautas etc. e possuem uma cultura digital que promove outras 

formas de interação com o outro e com a cultura.  

II - A televisão, os meios eletrônicos, o computador e toda a cultura digital, transformaram a vida e a cultura das 

crianças.  

III - Os esforços conservadores para proteger noções tradicionais de infância são predestinados ao fracasso, pois 

não podemos ‘proteger’ as crianças do conhecimento de mundo que a hiper-realidade torna acessível. 

Assinale a alternativa abaixo que sinaliza as afirmações CORRETAS: 

 

Apenas a I e II 

 

Apenas a II e III 

 

Apenas a I e III 

 

Apenas a I 

 

I, II e III 

 

QUESTÃO 10 – A pesquisadora Magda F. Damiani, no artigo de sua autoria “Entendendo o trabalho colaborativo…” 

(Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/er/n31/n31a13.pdf), explica que os autores “Norwich e Daniels (1997) 

propõem que se analise a forma de enfrentar as dificuldades do trabalho docente a partir de dois parâmetros 

principais complementares e inter-relacionados: engajamento ativo, que se refere à maneira pela qual os professores 

tentam proporcionar, a todos, oportunidades de aprendizagem de boa qualidade; e nível de tolerância, que diz 

respeito aos limites dos desafios que os professores conseguem enfrentar”.  

Para a autora, o trabalho colaborativo entre professores/as apresenta potencial para enriquecer sua maneira de 

pensar, agir e resolver problemas, criando possibilidades de sucesso à difícil tarefa pedagógica, pois:  

I. Na cooperação, há ajuda mútua na execução de tarefas, embora suas finalidades geralmente não sejam fruto de 

negociação conjunta do grupo, podendo existir relações desiguais e hierárquicas entre os seus membros.  

II. Na colaboração, ao trabalharem juntos, os membros de um grupo se apoiam, visando atingir objetivos comuns 

negociados pelo coletivo, estabelecendo relações que tendem à não-hierarquização, liderança compartilhada, 

confiança mútua e co-responsabilidade pela condução das ações.  

III. Os benefícios das atividades colaborativas entre estudantes têm sido ressaltados, da mesma forma que entre 

docentes, apontando que para os primeiros há ganhos como socialização, controle dos impulsos agressivos, 

adaptação às normas estabelecidas, além de aquisição de aptidões e habilidades.  

IV. O professor desempenha papel importante, mas secundário, na promoção de benefícios do trabalho em grupo 

entre seus estudantes, pois estes se organizam na interação e conseguem criar sua própria organização ao longo 

das tarefas.  
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As afirmações CORRETAS são: 

 

I, II e III. 

 

I, II e IV. 

 

I, III e IV. 

 

II, III e IV. 

 

II e III. 

 

QUESTÃO 11 – “Em junho, os adolescentes de Oakland (Califórnia/Estados Unidos) foram notícia nacional duas vezes 

em uma semana. A primeira notícia foi um "motim" da juventude após edição anual do Festival no Lago. Uma semana 

depois, as câmeras de televisão foram preparadas em Oakland, mas desta vez os jovens estavam no controle da 

mensagem. O Telhado está em Chamas contou com duzentos e vinte estudantes do ensino médio de escolas públicas, 

em conversas espontâneas e inéditas sobre família, sexualidade, drogas, cultura, educação e futuro, enquanto 

estavam sentados em cem carros estacionados em uma garagem na cobertura de um prédio, com mais de mil 

moradores de Oakland escutando.” 
(SUZANNE LACY. Sítio na internet. 2014. Disponível em: http://www.suzannelacy.com/early-works/#/the-oakland-projects/>. Acesso em: 28 dez. 

2014.)  

A participação em processos como o descrito acima possibilita que:  

I) professores, estudantes e outras pessoas envolvidas no trabalho explorem um contexto no qual é possível 

desenvolver um discurso crítico.  

II) sejam construídas estratégias de interação, através do trabalho em colaboração com pessoas com quem 

possuem afinidade, tendo como mote uma agenda comum.  

III) os envolvidos aprendem um modelo para a Arte da Performance.  

IV) sejam colocadas em xeque práticas já estabelecidas, a partir da produção de arte.  

As afirmações CORRETAS são: 

 

I, II e III. 

 

I, II e IV. 

 

I, III e IV. 

 

II, III e IV. 

 

II e III. 
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QUESTÃO 12 – “Em um filme-carta realizado em Imperatriz, no Maranhão, e endereçado aos alunos de Florianópolis, 

depois do aluno falar do prazer de na escola olhar ‘com mais detalhes o que está em nosso redor’ e mostrar os 

detalhes de grãos de areia escorrendo, o filme toma um posicionamento bastante político em que questiona 

questões ambientais associadas às diferenças de classe; para isso, mostra esgotos a céu aberto em contraste com 

uma orla cercada de prédios para famílias abastadas, isso tudo depois de localizar Imperatriz no Maranhão e no 

Brasil. Em um filme de cinco minutos, os alunos de aproximadamente 15 anos, produziram um universo de 

interrogações que passam por questões sociológicas, econômicas, químicas, físicas, biológicas, históricas e 

geográficas; tudo isso mediado por problemas de linguagem. Esse filme-carta, endereçado a Florianópolis, poderia 

também ser um filme-carta endereçado a nós, educadores. As inquietações estão explícitas e para aprofundá-las a 

escola se apresentaria como um espaço ideal, associando saberes.”  

A partir do trecho de Cezar Migliorin, sobre cinema, educação e direitos humanos (Inevitavelmente cinema: 

educação, política e mafuá. Rio de Janeiro: Beco do Azougue, 2015), considere os itens abaixo sobre arte, 

interdisciplinaridade e projetos colaborativos na escola:  

I. Estudantes de escola estão preparados para tratarem de problemas complexos. Crianças e jovens são capazes de 

lidar com problemas de complexidade, entendendo as relações entre fatos que podem parecer dispersos e sem 

conexão. Montagens artísticas interdisciplinares podem ser compreendidas e construídas por jovens de diferentes 

idades, produzindo múltiplos níveis de complexidade.  

II. Não se trata de proteger os estudantes do mundo com um mundo artificial, adaptado ou simplificado em 

partes, mas de ajudá-los a fazer frente à sociedade e seus instrumentos a partir de sua própria capacidade de 

expressão.  

III. Há questões, como a ambiental e o luto, por exemplo, para serem trabalhadas na educação de maneira 

complexa e interdisciplinar. Contudo, uma relação interdisciplinar é uma concepção que pode manter a 

centralidade da disciplina, enfraquecendo-se, pois os termos podem ficar isolados em um sistema esquadrinhado 

pela cultura escolar.  

São verdadeiras: 

 

Apenas III  

 

I, II e III  

 

I e II  

 

I e III  

 

II e III  
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QUESTÃO 13 – Sobre conceitos e noções de infância trabalhados por Irene Tourinho e Raimundo Martins (Culturas da 

infância e da imagem “aconteceu um fato grave, um incidente global” In: Cultura visual e infância: quando as imagens 

invadem a escola...), é CORRETO afirmar que: 

 

A preocupação com as crianças ganha contornos mais específicos a partir dos anos 1980, quando se estabelece 

a ideia de infância como categoria social. 

 

A infância como criação da sociedade possui estágios fixos e sequenciados, que levam em consideração a 

condição econômica, social e cultural. 

 

Os estudos da psicologia clássica sobre a infância defendem que é preciso salvaguardar as crianças dos perigos 

e riscos do mundo adulto. 

 

A noção de estágios de desenvolvimento preconiza que a infância é mutante e sujeita a transformações 

abrangentes. 

 

A sociedade contemporânea superou a visão romântica e idealizada do mundo infantil, pois as crianças 

experimentam sua própria infância. 

 

QUESTÃO 14 – No universo juvenil, “as definições identitárias são quase inúteis e fatalmente redutoras na medida 

em que a clausura dos jovens em um cadastro fixo de grupos ou tribos significa o risco permanente de falsificação das 

realidades a que se pretende abordar. A sociedade brasileira tem como traços historicamente produzidos o 

estilhaçamento e a assimetria. Condições geradas pela imbatível concentração de renda e as insuperáveis segregação 

e exploração humana. Para a eficaz reflexão sobre a educação, é necessário, portanto, direcionar a atenção para os 

mais atingidos no mosaico social da cidade país: os jovens pobres.” 
(VICTORIO FILHO, Aldo. Culturas Juvenis para além dos interditos culturais. In: MARTINS, Raimundo; TOURINHO, Irene (Orgs.). Pedagogias 

Culturais. Santa Maria: Ed. da UFSM, 2014. P. 275-290).  

Sob esta ótica, afirma-se que:  

I. O “pertencimento funk” é um fenômeno cultural que corporifica vocabulário, outras estéticas e modos de ser e 

estar no mundo em construções poéticas e imagéticas radicais. Tal energia criativa, aliada à arte na escola, 

contribui para o encaminhamento dos jovens das classes populares ao mercado de trabalho.  

II. Práticas culturais hegemônicas, vigentes em instituições escolares e artísticas, frequentemente negam a 

produção da diferença, o que resulta na desqualificação das estéticas juvenis.  

III. Universos jovens fortemente estetizados são campos de autocriação e, como processo de criação estética, 

podem enriquecer o debate sobre a arte e seu ensino e sobre as tensões entre centros e periferias.  

IV. Na defesa de uma educação eficaz e da democratização da arte, é necessário interrogar a arte na educação e a 

educação na arte, indagando sobre sua implicação na indiferença às potencialidades criadas pelas redes juvenis.  

São verdadeiras: 

 

I, II, III e IV  

 

I, II e III  

 

II, III e IV  

 

I e III 

 

II e IV 
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QUESTÃO 15 – O pesquisador David Buckingham, que estuda as interações das crianças e jovens com as mídias 

eletrônicas e a educação para a mídia, afirma que “as escolas têm muito a aprender com a cultura popular infantil. O 

uso que hoje os jovens fazem dos jogos de computador ou da Internet envolve um leque de processos de 

aprendizagem informal, em que, com frequência, há uma relação muito democrática entre professores e aprendizes”. 
(BUCKINGHAM, David. Cultura Digital, Educação Midiática e o Lugar da Escolarização. Educação e Realidade, Porto Alegre, v. 35, n. 03, set./dez. 

2010. p. 37-58. Disponível em: http://www.seer.ufrgs.br/index.php/educacaoerealidade/article/view/13077. Acesso em: 01 de novembro de 

2019).  

Na perspectiva apontada pelo autor podemos considerar que:  

I) Alguns jogos de computador envolvem uma extensa série de atividades cognitivas: lembrar, testar hipóteses, 

prever e usar planos estratégicos.  

II) As crianças aprendem a usar a mídia quase sempre em processos individualizados, seguindo regras pré-

estabelecidas, dispensando o envolvimento em processos de colaboração, diretos ou virtuais.  

III) Ainda que os usuários dos games em geral estejam profundamente imersos no mundo virtual do mesmo jogo, 

o diálogo e a interação com outros são cruciais.  

IV) O uso de games é uma atividade de multiletramento: geralmente envolve a interpretação de complexos 

ambientes visuais tridimensionais, leitura tanto de texto on-screen quanto off-screen e processamento de 

informações auditivas.  

As afirmações corretas são: 

 

I, II e III. 

 

I, II e IV. 

 

I, III e IV. 

 

III e IV. 

 

II e III. 

 

QUESTÃO 16 – Guacira Lopes Louro, em seu livro Gênero, Sexualidade e Educação (1997), traz a reflexão sobre 

diferenças, distinções e desigualdades na escola. Sinaliza os múltiplos mecanismos de classificação, ordenamento e 

hierarquização, legado da sociedade ocidental. A autora ainda adverte que a escola se fez diferente para os ricos e 

para os pobres, separou os meninos das meninas, informando o “lugar” dos pequenos e dos grandes.  

Sobre estas distinções, é CORRETO afirmar que: 

 

Publicações, currículos, normas, procedimentos de ensino, teorias, linguagens, materiais didáticos, processos 

de avaliação em artes estão alinhados com a perspectiva de equidade de gênero. 

 

Os atuais livros didáticos se dedicam a sugerir várias atividades, adequadas à faixa etária e organizadas para os 

grupos de alunos e alunas, respeitando as características e diferenças existentes entre estes grupos. 

 

As pesquisas em Arte e Educação têm se utilizado de fontes como diários, cartas, fotografias, autobiografias e 

depoimentos de artistas mulheres para acrescentar um recorte temático ou capítulo no ensino de arte. 

 

Há um crescente interesse nesse campo e é notável o número de pesquisas realizadas, a produção de textos e 

materiais escolares sobre a participação feminina nas artes, dando visibilidade e sinalizando seu protagonismo. 

 

Gestos, movimentos, sentidos são produzidos no espaço escolar e incorporados por meninos e meninas, 

tornando-se parte de seus corpos. Porém são atravessados pelas diferenças, sendo os sujeitos passivos 

receptores. 
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QUESTÃO 17 – Sobre estética e ensino das artes, as alternativas CORRETAS são:  

I. Uma abordagem multicultural condizente com a agenda da atualidade adiciona as diferentes culturas no 

currículo escolar.  

II. Uma concepção modernista de estética, quando aplicada à arte popular, reduz a sua natureza e complexidade 

pela adoção de parâmetros estéticos que lhe são externos.  

III. Os fazeres estéticos que dão sentido à maneira como o mundo nos afeta e como afetamos o mundo são 

microestéticas que ampliam a concepção sobre a arte no ensino. 

IV. As artes dos povos são constructos estéticos com princípios e convenções próprios que funcionam de forma 

diversa da experiência com a arte baseada da experiência individual com um objeto artístico. 

 

I e II 

 

I e IV 

 

I, II, III e IV 

 

III e IV 

 

II, III e IV 

 

QUESTÃO 18 – O grupo Fluxus, conhecido como um movimento entre meios de expressão, segundo Michael Rush 

(Novas Mídias na Arte Contemporânea. São Paulo: Martins Fontes, 2006) desenvolveu algumas noções artísticas, 

entre elas, a de que: 

 

Era considerada uma antiarte, favorável à ideia de arte como propriedade exclusiva de colecionadores e 

museus. 

 

Os eventos são incorporações perfeitas de Duchamp e o artista completa a obra de arte. 

 

Os integrantes do público tornavam-se participantes, co-inspiradores, não mais observadores passivos. 

 

Nas várias inovações em performance, filme e vídeo, destaca-se o acaso na vida dos artistas. 

 

As performances minimalistas apresentavam instruções detalhadas abrindo para interpretações ou acidentes 

diversos. 
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QUESTÃO 19 – Os Objetos de Aprendizagem Poéticos (OAP) têm o propósito de provocar eventos 

artísticos/pedagógicos, ou seja, espaços atuais ou virtuais em que o ser e o objeto se encontram e se reconstroem 

(FERNÁNDEZ; DIAS, 2015). Sobre OAP na educação básica, considere as sentenças abaixo:  

I. São instrumentos de ensino de artes visuais que, assim como os Objetos de Aprendizagem (OA) usados pelas 

ciências humanas e exatas e que hoje adotam amplamente os recursos digitais, visam uma aprendizagem mais 

efetiva e eficiente, incrementando a produtividade e a performance dos estudantes.  

II. Os OAP são objetos especialmente pensados para reinventar e reconstruir o conhecimento que continua a se 

transformar, poeticamente, a partir da arte. Porque provoca novas formas de pensar e se relacionar com os 

conhecimentos, a construção de OAP já é, em si mesmo, um ato poético que exige pensar nas dimensões em que 

acontece a experiência estética e pedagógica.  

III. Nos OAP, a relação “forma-matéria” com a obra de arte finalizada pelo artista dá lugar a uma modulação 

temporal sobre que a obra é, produzindo processos poéticos que escapam tanto da vontade e controle do artista, 

como das ideias de representação e de criação de significado para ou sobre a arte.  

Assinale a alternativa que contempla as sentenças CORRETAS: 

 

I e II  

 

I e III  

 

Somente I  

 

II e III  

 

I, II e III  

 

QUESTÃO 20 – A BNCC Artes (Disponível em: http://portal.mec.gov.br) possui a unidade temática denominada Artes 

Integradas, destinada ao segundo segmento do Ensino Fundamental, com os seguintes objetos de aprendizagem: 

contextos e práticas; processos de criação; matrizes estéticas e culturais; patrimônio cultural; arte e tecnologia.  

A habilidade relacionada a processos de criação é: 

 

Identificar e manipular diferentes recursos para acessar, apreciar, produzir, registrar e compartilhar práticas e 

repertórios artísticos, de modo reflexivo, ético e responsável. 

 

Investigar e experimentar procedimentos de criação como fonte para a construção de vocabulários e 

repertórios próprios, de diferentes matrizes estéticas e culturais individualmente e em grupo. 

 

Experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística (desenho, pintura, colagem, quadrinhos, 

dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia, performance etc.). 

 

Analisar e explorar, em projetos temáticos, as relações processuais entre diversas linguagens artísticas. 

 

Explorar e criar improvisações, composições, convencionais ou não convencionais, expressando ideias de 

maneira individual, coletiva e colaborativa. 
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QUESTÃO 21 – A BNCC - Artes propõe que a abordagem das linguagens articule seis dimensões do conhecimento 

que, de forma indissociável e simultânea, caracterizam a singularidade da experiência artística, a saber: Criação, 

Crítica, Expressão, Fruição, Estesia e Expressão.  

É importante que o planejamento, assim como as estratégias de avaliação, levem em consideração as seis dimensões, 

visto que: 

 

A Criação refere-se à experiência sensível dos sujeitos em relação ao espaço, ao tempo, ao som, à ação, às 

imagens, ao próprio corpo e aos diferentes materiais; a Crítica refere-se ao fazer artístico, quando os sujeitos 

criam, produzem e constroem através de uma atitude intencional que confere materialidade estética a 

sentimentos, ideias, desejos e representações em processos, acontecimentos e produções artísticas. 

 

A Expressão refere-se ao deleite, ao prazer, ao estranhamento e à abertura para se sensibilizar durante a 

participação em práticas artísticas e culturais; a Fruição refere-se às possibilidades de exteriorizar e manifestar 

as criações subjetivas por meio de procedimentos artísticos, tanto em âmbito individual quanto coletivo, 

através de cada linguagem, seus vocabulários específicos e materialidades 

 

A Estesia refere-se à experiência sensível dos sujeitos em relação ao espaço, ao tempo, ao som, à ação, às 

imagens, ao próprio corpo e aos diferentes materiais. Articulando a sensibilidade e a percepção, o corpo em 

sua totalidade é o protagonista da experiência; a Expressão é a atitude de perceber, analisar e interpretar as 

manifestações artísticas e culturais, seja como criador, seja como leitor. 

 

A Crítica refere-se às impressões que impulsionam os sujeitos em direção a novas compreensões do espaço em 

que vivem, com base no estabelecimento de relações, por meio do estudo e da pesquisa, entre as diversas 

experiências e manifestações artísticas e culturais vividas e conhecidas; a Estesia emerge da experiência 

artística com os elementos constitutivos de cada linguagem, dos seus vocabulários específicos e das suas 

materialidades. 

 

A Fruição refere-se ao deleite, ao prazer, ao estranhamento, implica disponibilidade dos sujeitos para a relação 

continuada com produções artísticas e culturais oriundas das mais diversas épocas, lugares e grupos sociais; a 

Reflexão refere-se ao processo de construir argumentos e ponderações sobre as fruições, as experiências e os 

processos criativos, artísticos e culturais. 

 

QUESTÃO 22 – Jan Masschelein e Maarten Simons, no livro “Em Defesa da Escola”, nos convidam a refletir sobre a 

educação e a instituição escolar: “normalmente, vemos a educação como sendo orientada pelo objetivo e como 

provedora de direção ou de um destino. Isto implica que os adultos ditam o que as crianças ou os jovens (deveriam) 

fazer. Mas a educação consiste muito mais em não dizer aos jovens o que fazer, é sobre transformar o mundo (coisas, 

palavras, práticas) em algo que fala com eles”. 
(MASSCHELEIN, Jan; SIMONS, Maarten. Em Defesa da Escola: uma questão pública. Belo Horizonte: Autêntica, 2013.)  

Assinale a definição de escola que está em diálogo com o pensamento autores, distanciando-se do senso comum: 

 

Lugar onde crianças e jovens são munidos com os conhecimentos necessários para garantir sua adaptação à 

sociedade. 

 

Espaço de transformação e invenção, que não é parte da sociedade produtiva e que também não integra o 

núcleo da família, mas tem potencial para a produção de alternativas inéditas. 

 

Instituição criada para inserir as crianças e os jovens no mundo do trabalho. 

 

Espaço destinado à iniciação de acordo com as regras vigentes em determinada cultura. 

 

Invenção histórica que permanecerá, sem sofrer um desaparecimento. 
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QUESTÃO 23 – Pensar o gesto pedagógico permite introduzir uma diferença nas práticas educativas que visam 

resultados e atendem a finalidades pré-definidas, utilitaristas, muitas delas provenientes de uma produtividade 

econômica (MARTINS, Fabiana; VARGAS NETTO, Maria; KOHAN, Walter. Encontrar Escola: o ato educativo e a 

experiência da pesquisa em educação. Rio de Janeiro: Lamparina, 2014), alheia às atribuições da educação. Para 

pensar a educação em arte na educação básica, o ato pedagógico corresponde: 

 

às experiências pedagógicas que promovam aprendizagens de caráter poético localizáveis nos gêneros 

artísticos.  

 

às trajetórias, experiências e percursos de planejamento e avaliação que permitem efetivar aprendizagens 

sobre o desconhecido e sobre novos sentidos para o que já se conhecia, sem atá-las em uma lógica de 

produtividade, de serventia ou de benefício.  

 

à consciência, desde o planejamento e até a avaliação escolar, das categorias que orientam para a tradição da 

teoria e da prática das artes do corpo, da imagem e do som.  

 

ao aproveitamento dos tempos e dos espaços de forma produtiva e positiva, priorizando conhecimentos 

necessários aos exames de avaliação da educação nacional.  

 

à prática de uma professora e de um professor que, por ensinar Arte, é mais sensível tanto na relação com os 

alunos, quanto no planejamento, ensino e avaliação em arte.  
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QUESTÃO 24 – A professora e pesquisadora Luciana G. Loponte, em seu artigo Gênero, educação e docência nas artes 

visuais (2005) afirma que “Ao sublinhar a História da Arte como uma versão canônica disfarçada de uma única 

história da arte, ou uma lenda da criatividade cristã ocidental, tratada simplesmente como sinônimo de arte, Griselda 

Pollock (2003) não propõe, contudo, que uma outra história da arte seja redigida, restituindo o devido lugar das 

mulheres, mas reivindica ‘intervenções feministas’ neste campo de saber, aparentemente tão consolidado. Não basta 

apenas adicionar confortavelmente nomes e histórias de artistas mulheres esquecidas, mas redefinir os objetos que 

estudamos, as teorias e métodos que utilizamos para a produção e leitura de práticas artísticas e culturais (Pollock, 

2003, p. XXVII).”  

Com base nas pesquisas e reflexões que Loponte vem desenvolvendo sobre ensino de arte, é CORRETO afirmar que: 

 

Ao traçar um panorama da arte-educação pós-colonialista no Brasil, Ana Mae Barbosa retoma algumas 

questões sobre o feminismo, salientando que a crítica feminista deve estar presente entre as muitas 

abordagens de leitura da obra de arte, até por que a educação é exercida principalmente por mulheres que 

necessitam de instrumental teórico que reforce seus egos culturais. 

 

A chamada Arte Universal ou a História da Arte Oficial legitima um olhar masculino, branco, europeu e 

heteronormativo, comprovado pelas inúmeras exposições e espetáculos em cartaz, publicações das produções 

masculinas disponíveis no mercado, bem como na internet, devido à inegável qualidade da performance de 

vários artistas homens. 

 

Apesar de serem maioria, as mulheres professoras de arte ainda parecem invisíveis profissionalmente. Há um 

paradoxo semelhante no que diz respeito à presença/ausência feminina nas artes, pois há uma grande 

visibilidade da imagem das mulheres como um dos temas mais recorrentes da arte ocidental e também como 

sujeitos da produção artística. 

 

A desconfiança das verdades únicas e totalizadoras talvez seja uma das heranças nietzscheanas mais 

importantes. As vozes dos convencionalismos e das tradições ecoam no pensamento pós-moderno e pós-

estruturalista, trazendo tensão e um desconforto aos nossos modos de ver e nosso pensamento para a 

diferença e pluralidade. 

 

Uma das categorias da história da arte mais questionadas pelas estudiosas feministas é a figura do artista 

“gênio” e a insistente associação da chamada “grande arte” com essa imagem heróica, um atributo de 

características marcadamente feminino. Historiadoras como Griselda Pollock, Patrícia Mayayo e Linda Nochlin 

fazem coro em prol diante da desconstrução do que seja arte ou artista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Página 16 de 19 
 

COLÉGIO DE APLICAÇÃO JOÃO XXIII 
PROVA ESCRITA – PARTE OBJETIVA 

CONCURSO Nº20 – ÁREA: ARTES 

QUESTÃO 25 – Renata Felinto, quando discorre sobre a “pálida História das Artes Visuais no Brasil”, adota o conceito 

de epistemicídio, elaborado por Suely Carneiro, que é o impedimento de que pessoas pobres e não-brancas tivessem 

acesso a um conjunto de medidas de reparação histórica e social, por vezes convertidas em políticas de Estado, no 

Brasil. (SANTOS, Renata Aparecida Felinto dos. A pálida História das Artes Visuais no Brasil: onde estamos negras e 

negros? Revista GEARTE, Porto Alegre, v. 6, n. 2, p. 341-368, maio/ago. 2019).  

A alternativa que propõe uma atitude condizente com a urgência da questão no ensino das artes de modo a, 

conforme Felinto (2019), não romantizar e amenizar a brutalidade dos acontecimentos que desembocam na 

convergência dos grupos humanos desde sempre representados, bem como de suas histórias e culturas, é: 

 

Trabalhar com a plurirracialidade brasileira no currículo escolar das artes, as “três raças” que formam a base da 

identidade nacional.  

 

Intensificar o diálogo entre as bases teóricas da arte, já presente nas bibliografias dos cursos de formação de 

professores, com as artes das pessoas não-brancas.  

 

Estudar a arte negra, respeitando suas especificidades e interesses, como por exemplo, o viés religioso.  

 

Revisitar a história das artes produzidas nos períodos colonial, imperial e republicano do Brasil e a forma como 

essa história está escrita, quais são as personalidades contempladas, como se constituíram os movimentos 

artísticos destacados, e como esses pontos se correlacionam.  

 

Garantir que o conhecimento artístico e acadêmico seja o parâmetro para a sustentação de temas que 

atenderão à formação estética escolar de crianças e jovens.  

 

QUESTÃO 26 – “O conceito de motrizes culturais visa facilitar a percepção de que não são apenas os elementos em si 

como a dança, o canto, o batuque, os materiais visuais, o enredo, etc. que são a essência da tradição, mas o próprio 

relacionamento criado entre eles pelo performer por meios da sua forma de vivenciá-las em cena; a dinâmica 

interativa é que é a base da performance.”  
(LIGIÉRO, Zeca. O conceito de “motrizes culturais” aplicado às praticas performativas afro-brasileiras. Revista Pós Ciências Sociais, v. 8, n. 16 

(2011). ISSN 2236-9473. Disponível em: http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/rpcsoc/article/view/695/433. Acesso em 06 nov. 

2019.)  

O pesquisador Zeca Ligiéro aplica o conceito de “motrizes culturais” às dinâmicas próprias das práticas performativas 

ou performances culturais afro-brasileiras a partir da análise de três manifestações: o candomblé, a umbanda e a 

capoeira. Dentre estas dinâmicas o autor aponta:  

I) a presença de um trio poderoso e inseparável, o cantar-dançar-batucar. 

II) a separação total entre ritual e jogo. 

III) o culto à modernidade. 

IV) a importância dos mestres no processo de transmissão dos saberes e das próprias dinâmicas.  

As afirmações CORRETAS são: 

 

I, II e III. 

 

I, II e IV. 

 

I e IV. 

 

II, III e IV. 

 

II e III. 
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QUESTÃO 27 – A pesquisadora Denise Grinspum afirma que “Desde o início do século XX, os museus têm sido vistos 

como importantes centros educativos. Costuma-se afirmar que a Escola é um espaço para a educação formal e o 

Museu para a educação não formal”. A autora prossegue dizendo que “para contemplar as práticas educacionais de 

museus de quaisquer naturezas, poderíamos pensar no conceito de ‘Educação para o Patrimônio’, que pode ser 

entendido como formas de mediação que propiciam aos diversos públicos a possibilidade de interpretar objetos de 

coleções dos museus, do ambiente natural ou edificado [...]. A arte, enquanto bem patrimonial, tornando-se acessível 

a todos - por meio de metodologias adequadas à fruição, compreensão em sua multiplicidade de sentidos e estímulo 

à criação, revelará modos distintos de conhecimento”. 
(Tese de Doutorado “Educação para o Patrimônio: Museu de Arte e Escola Responsabilidade compartilhada na formação de públicos” Faculdade 

de Educação da Universidade de São Paulo – FEUSP, 2000).  

Com base no texto apresentado, é CORRETO afirmar que: 

 

A situação dos museus brasileiros, que tentavam suprir as deficiências do sistema precário das escolas de 

ensino formal, alterou-se a partir da década de 1980, quando começou a surgir a sistematização de 

metodologias que evidenciaram que as práticas dos museus de História e os de Arte eram semelhantes e, 

portanto, poderiam ser utilizadas a partir dos mesmos critérios. 

 

Até meados dos anos 80, os principais museus de arte de São Paulo não haviam sistematizado sua prática 

educativa, de maneira a integrar “o fazer, o fruir e o refletir”, pois o mito da expressividade espontânea, 

disseminado tão fortemente nos anos 60, 70 e início dos 80 pela Livre Expressão, os impedia de realizar tal 

articulação. 

 

As novas concepções de ensino de arte discutidas e implantadas nas instituições museológicas a partir dos anos 

80 beneficiaram os educadores de arte e o ensino nas escolas, que passaram a conhecer diversas metodologias 

de leitura de obra e as teorias sobre o desenvolvimento da compreensão estética. 

 

As teorias de compreensão estética, quando praticadas em museus em relação ao objeto artístico - como bem 

cultural preservado - buscam desenvolver o gosto pelas artes com finalidade de fomentar a formação de 

artistas, incentivando crianças e jovens a pesquisarem sobre vários objetos artísticos, sua historicidade, seus 

aspectos físicos, funcionais e semânticos. 

 

Tanto os Museus de História como os de Arte, buscam abrir seus espaços, de maneira que, através da 

observação pessoal, seus públicos possam interpretar os objetos de suas coleções. Desta forma, os visitantes 

terão a oportunidade de exercer sua responsabilidade social de compartilhamento, preservação e valorização 

de seus patrimônios. 
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QUESTÃO 28 – A pesquisadora Mirian Celeste Martins, no texto Mediações Culturais e Contaminações Estéticas, 

escreve: “Mediação, uma palavra-valise, carregada de significações. Junte-se a ela outra palavra – cultura, e tem-se 

um baú de significações que perpassam por diversos conceitos e atuações”. E pergunta ao leitor: “Por que 

mediamos? Para ensinar arte ou para propor encontros significativos com ela?”. 
(MARTINS, Mirian Celeste. Mediações culturais e contaminações estéticas. Revista GEARTE, [S.l.], v. 1, n. 3, dez. 2014. ISSN 2357-9854. Disponível 

em: <https://seer.ufrgs.br/gearte/article/view/52575/32605>. Acesso em: 06 nov. 2019. doi:https://doi.org/10.22456/2357-9854.52575.)  

Sobre os processos de Mediação Cultural podemos afirmar: 

 

Existe um conjunto de regras fixas para realização de processos mediação. 

 

Atualmente, “curtir” postagens nas redes sociais, como o Facebook, se configura como processo de mediação. 

 

A ação mediadora se dá com boas propostas, questões estruturais ficam em segundo plano. 

 

Na palavra mediador estão contidos os termos: professor e educador. 

 

Na escola, o foco das ações mediadoras é o acesso à arte, e não ao patrimônio cultural. 

 

QUESTÃO 29 – “Desde o caso Queermuseu, a expectativa de que a tarefa dos programas educativos fosse corrigir a 

‘incompreensão do público’ relativamente à arte moderna ou contemporânea foi significativamente questionada. 

Ocorre que diferentes públicos, baseando-se em valores quase sempre alheios aos pressupostos e debates do mundo 

da arte, têm se manifestado contrariamente à realização de determinadas exposições e trabalhos de arte, com uma 

veemência e repercussão inauditas. Qual deve ser então o papel da mediação diante dessas rejeições?” A questão 

vem de Cayo Honorato, no artigo recente “A Mediação Cultural em meio a Controvérsias”. 
(Palíndromo, v. 11, n. 25, p. 100-113, set - dez 2019).  

A alternativa coerente com a problematização proposta pelo autor para a mediação da arte em instituições, mediante 

a situação atual, é: 

 

A mediação deve considerar os públicos e a manifestação dos heterogêneos, mas a mediação adota, por 

princípio, uma posição de defesa das instituições da arte.  

 

Por parte dos setores educativos das instituições culturais, o que está por ser enfrentado é o desinteresse do 

público sobre a arte, decorrente da sua incompreensão.  

 

Setores educativos das instituições da arte são cada vez mais importantes, porém o papel da mediação cultural 

necessita adequar sua atuação política.  

 

O atual embate em torno das obras de arte confirma que a tarefa educacional atribuída à mediação é aquela 

de registro hermenêutico, isto é, a interpretação das obras de arte pelos públicos, e que poderá auxiliar na 

conciliação das partes dissonantes em torno da arte.  

 

A formação de público e a democratização cultural visadas pela mediação têm como ponto pacífico que existe 

interesse do público pela arte institucionalizada, mas esse interesse é uma construção histórica e social erigida 

por critérios bastante particulares.  
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QUESTÃO 30 – “A aprendizagem de Arte precisa alcançar a experiência e a vivência artísticas como prática social, 

permitindo que os alunos sejam protagonistas e criadores. A prática artística possibilita o compartilhamento de 

saberes e de produções entre os alunos por meio de exposições, saraus, espetáculos, performances, concertos, 

recitais, intervenções e outras apresentações e eventos artísticos e culturais, na escola ou em outros locais.”. 
(BRASIL. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Educação é a Base. Brasília, MEC/CONSED/UNDIME, 2017. Disponível em: 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#fundamental/arte. Acesso em 06 nov. 2019.)  

A partir da visão apresentada no texto da BNCC é CORRETO afirmar que:  

I) Os processos de criação precisam ser compreendidos como tão relevantes quanto os eventuais produtos. 

II) O compartilhamento das ações artísticas produzidas pelos alunos, em diálogo com seus professores, pode 

acontecer não apenas em eventos específicos, mas ao longo do ano, sendo parte de um trabalho em processo.  

III) É no percurso do fazer artístico que os alunos criam, experimentam, desenvolvem e percebem uma poética 

pessoal.  

IV) A prática investigativa se distancia dos conhecimentos em Arte trabalhados na escola. 

 

I, II e III. 

 

I, II e IV. 

 

I e IV. 

 

II, III e IV. 

 

II e III. 

 



 

 

 

 

 




