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INSTITUTO AVANÇA SÃO PAULO

LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO 01

TEXTO

De acordo com o autor do texto, analise os
itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa
correta:

A bandeira holandesa estivera hasteada sobre
as Índias Orientais por três séculos. Como o
arquipélago indonésio era rico em petróleo e
borracha, tinha importância vital para a
economia holandesa. Terminada a guerra, o
governo da Holanda pretendia seriamente
resgatar aquele território assim que os
japoneses se retirassem. A dúvida era se
disporia de força militar suficiente para
derrotar os indonésios e sua crescente
resistência.
O líder dos indonésios, o enérgico presidente
Sukarno, estava decidido. Para os milhares de
indivíduos que ouviam seus discursos, ele
parecia um mágico. Tal como Gandhi, era um
tanto teatral, mas nada tinha de contemplativo
ou melancólico. Sem abrir mão dos prazeres,
era capaz de trabalhar duro e de cuidar dos
detalhes, desde que os considerasse
importantes. Dominava vários idiomas,
inclusive três nativos da Indonésia: javanês,
sundanês e balinês – sua mãe era de Bali.
Graduado em Engenharia Civil, criou a
reputação de agitador político contra os
holandeses, e sua bravura o levou à prisão e ao
exílio em um porto isolado. Quando os
japoneses tomaram as Índias Orientais
Neerlandesas, em 1942, ele se tornou o braço
direito dos invasores, mas não um servo
obediente. Após o súbito fim da ocupação, em
agosto de 1945, Sukarno declarou o
surgimento da nova nação da Indonésia. Sua
base estava na sagrada cidade javanesa de
Jogiakarta, perto do antigo templo de
Borobodur. Nos três anos seguintes, o
território sob seu controle se estenderia por
metade da ilha de Java e a maior parte de
Sumatra. Outros arquipélagos holandeses
ficaram fora de seu controle direto. Em
dezembro de 1949, a Indonésia se tornou uma
nação.

I – A bandeira irlandesa esteve hasteada sobre
as Índias Orientais por três séculos.
II – Após o fim da guerra, os holandeses
pretendiam reconquistar o território assim que
os chineses se retirassem.
III – A personalidade de Sukarno era idêntica
à de Gandhi.
IV – Sukarno falava fluentemente vários
idiomas, incluindo balinês, javanês e sudanês.
(A) Apenas a alternativa I é verdadeira.
(B) Apenas a alternativa II é verdadeira.
(C) Apenas a alternativa III é verdadeira.
(D) Apenas a alternativa IV é verdadeira.
(E) Nenhuma das alternativas é verdadeira.

QUESTÃO 02
Ainda do acordo com o autor do texto, analise
os itens a seguir e, ao final, assinale a
alternativa correta:
I – Sukarno criou fama de agitador político
contra os irlandeses.
II – A base de Sukarno localizava-se na cidade
de Borobodur.
III – Em razão de suas opiniões políticas,
Sukarno foi preso e torturado.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas o item III é verdadeiro.
(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.
(E) Nenhuma das alternativas é verdadeira.

(BLAINEY, Geoffrey. Uma breve história do
século XX. São Paulo: Fundamento, 2011, p.
87).
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QUESTÃO 03
A conjugação “estivera”, utilizada pelo autor
na primeira linha do texto, refere-se ao
seguinte tempo verbal:
(A) pretérito imperfeito.
(B) pretérito mais-que-perfeito.
(C) futuro do subjuntivo.
(D) pretérito perfeito.
(E) pretérito perfeito do subjuntivo.

QUESTÃO 04
No que se refere à regência, assinale a
alternativa correta:
(A) Presenciamos e aplaudimos a reação do
prefeito.
(B) Aprovo seu orçamento, mas não concordo
totalmente.
(C) O patrão não se esqueceu nem perdoou a
falta grave.
(D) O fanfarrão comete e depois se arrepende
dos erros.
(E) Ontem conhecemos e simpatizamos muito
com suas ideias.

QUESTÃO 05
No que se refere ao uso da crase, assinale a
alternativa correta:
(A) Os computadores foram entregues à eles.
(B) Os políticos aludiram à uma causa
específica.
(C) Ela se referiu às pessoas de boa vontade.
(D) Eles se entenderam à partir do momento
em que conversaram.
(E) Ela o comparou à alguém que ele sequer
conhecia.
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MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO
LÓGICO
QUESTÃO 06
Em um concurso para os cargos de médico e
enfermeiro, a razão de candidatos inscritos
para o cargo de médico e o número de
candidatos inscritos para o cargo de enfermeiro
é de 4/5. Se, nesse concurso, o número de
candidatos inscritos para o cargo de enfermeiro
supera em 420 o número de candidatos
inscritos para o cargo de médico, pode-se
afirmar que o número total de candidatos
inscritos é de:
(A) 3.760.
(B) 3.780.
(C) 3.470.
(D) 3.280.
(E) 3.450.

QUESTÃO 07
Uma rica dona de casa deseja dividir 500 mil
reais entre seus três empregados, na razão
direta da quantidade de filhos que cada um tem
e na razão inversa de suas rendas. Sabendo-se
que a renda do empregado mais velho é duas
vezes a renda do empregado mais novo e que a
renda do empregado do meio é três vezes a
renda do mais novo, e que, além disso, o
empregado mais velho tem três filhos, o
empregado do meio tem dois filhos e o
empregado mais novo tem dois filhos, quanto
receberá o empregado do meio?
(A) R$ 60.000,00.
(B) R$ 70.000,00.
(C) R$ 80.000,00.
(D) R$ 100.000,00.
(E) R$ 120.000,00.
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QUESTÃO 08

ATUALIDADES

Maria gostaria de presentear seu filho com uma
motocicleta no valor de R$ 8.400,00. Depois
de conversar com o vendedor, este lhe
prometeu um desconto de 6% se a transação
fosse realizada no mesmo dia. Se Maria
adquirir a motocicleta neste mesmo dia, quanto
ela pagará por ela?

QUESTÃO 11

(A) R$ 7.975,00.
(B) R$ 7.822,00.
(C) R$ 7.768,00.

No mês de outubro de 2018, Nadia Murad, exescrava sexual do grupo extremista Estado
Islâmico, e o médico ginecologista Denis
Mukwege ganharam o Prêmio Nobel da Paz.
Assinale a alternativa que contempla o motivo
pelos quais ambos receberam tal prêmio:
(A) combate à violência sexual como arma de
guerra e conflito armado.

(D) R$ 8.010,00.

(B) prevenção de doenças
transmissíveis.

(E) R$ 7.896,00.

(C) tráfico de órgãos humanos.

sexualmente

(D) trabalho escravo.
QUESTÃO 09
Assinale a alternativa que apresenta o
resultado correto para a seguinte operação
matemática:
28 + 48 x 5
(A) 258.
(B) 264.
(C) 268.
(D) 328.

(E) tolerância religiosa.

QUESTÃO 12
No Brasil temos presenciado o crescimento de
um movimento que pretende impedir que
profissionais da Educação se manifestem sobre
determinados temas, respeitando, dessa forma,
a liberdade de consciência de cada aluno.
Assinale a alternativa que apresenta
corretamente o nome de tal projeto.
(A) Escola sem Preconceito.

(E) 380.

(B) Escola Livre.
(C) Escola da Família.
QUESTÃO 10

Para organizar uma festa infantil, Maria
precisa de 300 salgadinhos. Se cada caixa
possui 25 salgadinhos, quantas caixas Maria
precisará comprar?
(A) 10.
(B) 12.
(C) 14.
(D) 15.
(E) 18.

(D) Escola da Paz.
(E) Escola sem Partido.

QUESTÃO 13
Assinale a alternativa que apresenta o nome do
primeiro ministro de Israel, que esteve na
posse do Presidente Jair Bolsonaro, em janeiro
de 2019:
(A) Shimon Perez.
(B) Benjamin Netaniahu.
(C) Avigdor Lieberman.
(D) Ariel Sharon.
(E) Yitzhak Rabin.
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QUESTÃO 14

QUESTÃO 18

Depois de vencer as eleições presidenciais em
2018, Jair Bolsonaro afirmou que reduziria o
número de Ministérios. Assinale a alternativa
que apresenta corretamente o número de pastas
para seu primeiro mandato:

No que se refere à atualização do sistema
operacional Windows 2010, analise os itens a
seguir e, ao final, assinale a alternativa correta:

(A) 20.
(B) 21.
(C) 22.
(D) 23.
(E) 24.

I – Um histórico de atualizações fica
disponível e apresenta quais atualizações
foram instaladas e quando isso foi realizado.
II – Não é possível remover uma atualização
instalada.

QUESTÃO 15

III – A melhor maneira de manter o
computador atualizado é ativar as atualizações
automáticas.

Nas eleições legislativas norte-americanas
ocorridas em novembro de 2018, alguns fatos
chamaram a atenção da imprensa local e
mundial. Dentre esses fatos, destacam-se:

IV – A atualização do sistema Windows 2010
não está disponível em sua versão original em
português.

(A) o alto número de mulheres eleitas.
(B) o alto número de brancos eleitos.
(C) o alto número de republicanos eleitos.
(D) o alto número de democratas eleitos.
(E) o alto número de independentes eleitos.

(B) Apenas os itens II e III são verdadeiros.

(A) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
(C) Apenas os itens III e IV são verdadeiros.
(D) Apenas os itens I e III são verdadeiros.
(E) Apenas os itens I, II e III são verdadeiros.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

QUESTÃO 19

QUESTÃO 16

No MS Power Point 2010 existe, no menu
principal, a opção “Exibição”, que apresenta
vários recursos. Assinale a alternativa que
apresenta um recurso NÃO disponível nesta
opção:

Ao se restaurar um arquivo que se encontra
armazenado na Lixeira do Sistema Windows
2010, ele irá diretamente para:
(A) o seu local de origem.
(B) a subpasta lixeira convertida.
(C) a pasta arquivos recentes.
(D) a pasta Windows Explorer.
(E) a pasta documentos novos.
QUESTÃO 17

(A) Classificação de slides.
(B) Ajustar à janela.
(C) Anotações.
(D) Verificar ortografia.
(E) Linhas de grade.
QUESTÃO 20

Como se sabe, na elaboração de planilhas
eletrônicas no MS Excel 2010, o usuário pode
organizar os dados elaborados para que sejam
facilmente analisados. Para que isso seja
possível, o usuário deverá acessar qual opção
do menu principal?
(A) Página inicial.
(B) Inserir.
(C) Coletar.
(D) Transformar.
(E) Rever sessões.
Professor de Educação Básica II - Artes

No tocante ao MS Power Point 2010, assinale
a alternativa que indica a área reservada para
anotações, muito utilizada para a inserção de
lembretes e informações adicionais:
(A) Painel de anotações.
(B) Lista de anotações.
(C) Menu de anotações.
(D) Livro de anotações.
(E) Rascunho de anotações.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21
Ao se ensinar o torém em determinada escola,
o professor deverá:
(A) ensinar a marcação do xote.
(B) definir duplas para a composição sonora.
(C) definir trios para a composição sonora.
(D) estudar e simular os movimentos dos
macacos e da cutia.

INSTITUTO AVANÇA SÃO PAULO

QUESTÃO 24
São considerados importantes
brasileiros, EXCETO:
(A) Clóvis Graciano.
(B) Benedito Calixto.
(C) Modesto Brocos.
(D) Castagneto.
(E) Rubens D’Ávila.

(E) separar os personagens mais importantes,
tais como cutia, cacique e morcegos.

QUESTÃO 22
No que se refere ao ensino da arte no Brasil,
analise os itens a seguir e, ao final, assinale a
alternativa correta:
I – Na escola autoritária, o aluno é responsável
pelo seu próprio conhecimento.

realistas

QUESTÃO 25
No que se refere ao Ocidente, pode-se afirmar
que as origens do teatro são oriundas da:
(A) Grécia.
(B) Itália.
(C) Espanha.
(D) França.

II – Na escola nova, o ensino da Arte tinha
como
finalidade
inserir
elementos
socioculturais, psicológicos, filosóficos e
teológicos.

(E) Inglaterra.

III – Na escola tradicional, eram valorizadas
sobretudo as habilidades manuais; o ensino da
Arte era marcado pelo domínio técnico.

Assinale a alternativa que apresenta
corretamente os produtos da música:

QUESTÃO 26

(A) Apenas o item I é verdadeiro.

(A)
composições,
improvisações.

interpretações

(B) Apenas o item II é verdadeiro.

(B) ritmos, espaço e volume.

(C) Apenas o item III é verdadeiro.

(C) escalas, encenações, falta de tempo.

(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.

(D) jogos, dinâmicas e interpretações.

(E) Apenas os itens II e III são verdadeiros.

(E) escalas, ritmos e arranjos.

e

QUESTÃO 23

QUESTÃO 27

Assinale a alternativa que NÃO apresenta um
pintor do estilo barroco:

A obra musical “A Sagração da Primavera” foi
inspirada em um antigo ritual, qual seja:

(A) Velásquez.

(A) fertilidade.

(B) Caravaggio.

(B) caça.

(C) Rembrandt.

(C) luto.

(D) Manet.

(D) guerra.

(E) Vermeer.

(E) solstício.
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QUESTÃO 28

QUESTÃO 31

No que se refere à Semana da Arte Moderna,
analise os itens a seguir e, ao final, assinale a
alternativa correta:

Como se sabe, Luiz XIV, rei da França,
promovia grandes bailes nos palácios reais.
Assinale o estilo de dança que está relacionado
ao monarca francês:

I – O principal gravador a participar da semana
de 1922 foi Victor Brecheret.
II – Di Cavalcanti foi o idealizador e um dos
organizadores da Semana de 1922.
III – Oswald de Andrade é autor do Manifesto
Antropófago, cujo objetivo era compreender a
cultura norte-americana e abrasileirá-la.

(A) ballet moderno.
(B) dança impressionista.
(C) dança de salão.
(D) ballet clássico.
(E) ballet trovador.

(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.

QUESTÃO 32

(C) Apenas o item III é verdadeiro.

Assinale a alternativa que apresenta a
abordagem que influenciou diretamente a
Proposta Triangular para o Ensino da Arte,
desenvolvida por Ana Mae Barbosa:

(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
(E) Apenas os itens I e III são verdadeiros.

(A) Pedagogia Romântica.
QUESTÃO 29

(B) Pedagogia Libertária.

Desde a Antiguidade até o século XVII, a
música era considerada parte integrante da:

(C) Pedagogia do Oprimido.

(A) física e da retórica.

(E) Disciplined Based Art Education (DBAE).

(D) Pedagogia Tecnicista.

(B) oratória e ética.
(C) gramática e geometria.

QUESTÃO 33

(D) dialética e gramática.
(E) astronomia e matemática.

QUESTÃO 30

Na atualidade, pode-se perceber que as
expressões visuais se têm ampliado, realizando
novos intercâmbios e criando novas
modalidades, dentre as quais:
(A) figurinos, fotografia e internet.

Que nome se dá ao movimento ocorrido em
São Paulo, que teve Tarsila do Amaral como
uma de suas principais representantes?

(B) museu virtual, videoclipe, performance e
multimídia.

(A) Expresssionismo.

(C) cinema, teatro de sombras e exposição de
telas.

(B) Impressionismo.
(C) Romantismo.
(D) Modernismo.

(D) exposição de telas, stand-up e grafite.
(E) clipes musicais, curta metragem, espaços
alternativos para exposições.

(E) Realismo.
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QUESTÃO 34

QUESTÃO 37

Como se sabe, a Missão Artística Francesa,
que desembarcou no Rio de Janeiro no ano de
1816, era composta por Debret, Nicolas
Taunay, Auguste Marie Taunay, Grandjean de
Montigny, Joachin Lebreton, dentre outros.
Assinale a alternativa que indica corretamente
o objetivo dessa Missão:

Assinale a alternativa que indica corretamente
a sequência cronológica correta da evolução
tonal do Ocidente, desde o período medieval
até o século XX:

(A) formar o ensino formal de artes no Brasil.
(B) recolher amostras da natureza.
(C) conhecer artistas brasileiros.
(D) construir o Museu Nacional.
(E) trazer bibliotecas para o Brasil.

(A)
Escala
morfológica,
atonalidade e escala avulsa.

tonalidade,

(B) Escala pentatônica, modos
tonalidade e atonalidade.

antigos,

(C) Escala diagonal, modos primitivos,
atonalidade e tonalidade.
(D) Escala amórfica, tonalidade, atonalidade e
escala temporal.
(E) Escala tetratônica,
tonalidade e atonalidade.

modos

avulsos,

QUESTÃO 35
No que se refere ao Realismo, assinale a
alternativa correta:
(A) surgiu na Espanha, no século XIX, e se
estendeu apenas à região da Península Ibérica.

QUESTÃO 38
A “fuga” e o “cânone” são exemplos da ideia
musical:

(B) Surgiu na França, nas últimas décadas do
século XIX, em reação ao romantismo.

(A) monofônica.

(C) Surgiu na França, nas últimas décadas do
século XIX, em apoio ao romantismo.

(C) tetrafônica.

(D) Surgiu na Inglaterra, nas últimas décadas
do século XVIII, em oposição à arte real.

(E) homofônica.

(B) heterofônica.
(D) polifônica.

(E) Surgiu nos Estados Unidos, no início do
século XX, opondo-se ao modernismo.

QUESTÃO 39

QUESTÃO 36

No que se refere ao Suprematismo, assinale a
alternativa correta:

Na História da Música, sabe-se que o Barroco
foi um período que compreendeu o século
XVII e parte do século XVIII. Dos
compositores abaixo, assinale aquele que
pertenceu a este importante período:
(A) Brahms.
(B) Chopin.
(C) Carl Orff.
(D) Bach.
(E) Beethoven.
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(A) Foi uma arte de escola canadense que
exerceu profunda influência no pensamento
teórico da Escola de Frankfurt.
(B) É um movimento coreano de arte figurativa
que dá apoio à arte popular fruto do socialismo.
(C) O termo refere-se à teoria da inclusão
sexual na arte.
(D) Foi um movimento artístico fundado por
Hans Berger Schulzer.
(E) Apresenta como uma das principais obras
o “Quadrado Negro sobre Fundo Branco”,
datado de 1913.
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QUESTÃO 40
Com base nos ensinamentos de Spolin, analise
os itens a seguir e, ao final, assinale a
alternativa correta:
I – A brincadeira fantasista, típica dos jogos
simbólicos da primeira infância, representa o
fundamento pedagógico que orienta o jogo
teatral, uma vez que evidencia a
espontaneidade infantil como princípio da
representação.
II – O jogo teatral orienta a improvisação,
dando-lhe regras precisas que se desenvolvem
em uma estrutura aberta, transformando temas
e situações de jogo emergentes em atos
cênicos.
III – O jogo teatral tem como princípio a ideia
de que qualquer um pode atuar, improvisar ou
adquirir as habilidades para desempenhar
plenamente a linguagem teatral.
(A) Apenas o item I é verdadeiro.
(B) Apenas o item II é verdadeiro.
(C) Apenas o item III é verdadeiro.
(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
(E) Apenas os itens II e III são verdadeiros.
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