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AVALIAÇÃO ESCRITA OBJETIVA
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO.
1.

Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a)
este CADERNO DE PROVAS contém, 10(dez) questões de Português, 10

(dez) questões de Matemática, e 20 (vinte) questões Específicas para o
cargo de ARTESÃO, sem repetição ou falha.

b)
1(um) CARTÃO RESPOSTA.
2.
Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e o seu número de
inscrição conferem com os que aparecem no CARTÃO RESPOSTA. Caso contrário,
notifique o fato IMEDIATAMENTE ao fiscal.
3.
Após a conferência, o candidato deverá assinar, no espaço próprio do CARTÃO
RESPOSTA, com caneta esferográfica transparente de tinta na cor preta ou azul.
4.
Tenha muito cuidado com o CARTÃO RESPOSTA, para não o DOBRAR, AMASSAR
ou MANCHAR.
5.
SERÁ ELIMINADO desta Seleção Pública o candidato que:
a)
Se utilizar, durante a realização da prova, de máquinas e/ou relógios de
calcular, bem como de rádios gravadores, headphones, telefones celulares ou
fontes de consultas de qualquer espécie.
b)
Se ausentar da sala em que se realiza a prova levando consigo CADERNO
DE PROVA e/ou CARTÃO RESPOSTA.
c)
Se recusar a entregar o CADERNO DE PROVAS e/ou o CARTÃO RESPOSTA
quando terminar o tempo estabelecido.
d)
Não assinar a LISTA DE PRESENÇA e/ou o CARTÃO RESPOSTA.
6.
O Candidato somente poderá se ausentar do local de aplicação das provas após
1(uma) hora contada a partir do efetivo início.
7.
O CADERNO DE PROVAS não poderá ser levado pelo Candidato, em qualquer
momento.
8.
Quando terminar, entregue ao fiscal, sob pena de eliminação, o CADERNO DE
PROVAS e o CARTÃO RESPOSTA.
9.
O tempo disponível para realização desta prova é de 4(quatro) horas, estando
compreendido, neste período, o preenchimento do CARTÃO RESPOSTA.
10. As questões desta Avaliação estarão disponíveis, no primeiro dia útil após a sua
realização no endereço eletrônico: www.faepesul.org.br/concursos.

Boa Prova!

FUNDAÇÃO DE APOIO À EDUCAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNISUL
Setembro/2014
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Língua Portuguesa

Texto para as questões 1, 2 e 3:

LER, ESCREVER E FAZER CONTA DE CABEÇA

“A professora gostava de vestido branco, como os anjos de maio. Carregava sempre
um lenço dobrado dentro do livro de chamada ou preso no cinto, para limpar as mãos,
depois de escrever no quadro-negro. Paninho bordado com flores, pássaros,
borboletas. Ela passava o exercício e, de mesa em mesa, ia corrigindo. Um cheiro de
limpeza coloria o ar quando ela passava. Sua letra, como era bem desenhada,
amarradinha uma na outra!
(...)
Ninguém tinha maior paciência, melhor sabedoria, mais encanto. E todos gostavam de
aprender primeiro, para fazê-la feliz. Eu, como já sabia ler um pouco, fingia não saber e
aprendia outra vez. Na hora da chamada, o silêncio ficava mais vazio e o coração quase
parado, esperando a vez de responder “presente”. Cada um se levantava, em ordem
alfabética e, com voz alta, clara, vaidosa, marcava sua presença e recebia uma bolinha
azul na frente do nome. Ela chamava o nome por completo, com o pedaço da mãe e o
pedaço do pai. Queria ter mais nome, pra ela me chamar por mais tempo.
O giz, em sua mão, mais parecia um pedaço de varinha mágica de fada, explicando os
mistérios. E, se economizava o quadro, para caber todo o ponto, nós também
aproveitávamos bem as margens do caderno, escrevendo nas beiradinhas das folhas.
Não acertando os deveres, Dona Maria elogiava a letra, o raciocínio, o capricho, o
aproveitamento do caderno. A gente era educado para saber ser com orgulho. Assim,
a nota baixa não trazia tanta tristeza.
(...)
Nas aulas de poesia, Dona Maria caprichava. Abria o caderno, e não só lia os poemas,
mas escrevia fundo em nossos pensamentos as idéias mais eternas. Ninguém
suspirava, com medo da poesia ir embora: Olavo Bilac, Gabriela Mistral, Alvarenga
Peixoto e “Toc, toc, tamanquinhos”. Outras vezes declamava poemas de um poeta
chamado Anônimo. Ele escrevia sobre tudo, mas a professora não falava de onde vinha
nem onde tinha nascido. E a poesia ficava mais indecifrável.”

(Bartolomeu Campos de Queirós)
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1. De acordo com o texto, o autor está fazendo a descrição de:
A) uma professora.
B) uma sala de aula.
C) uma escola.
D) aulas de poesia.
E) um poeta anônimo.
2. Para o autor, o silêncio na hora da chamada demonstrava:
A ) vontade de estudar poesia.
B) obediência às regras da escola.
C) medo de ser punido.
D) orgulho de saber o alfabeto.
E) respeito pela professora.
3. Observe: “Assim, a nota baixa não trazia tanta tristeza”. Nessa frase, a palavra
“assim” tem sentido de:
A) explicação.
B) consequência.
C) conclusão.
D) tempo.
E) educação.

Texto para a questão 4:

(www.google.com.br)
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4. Nas tirinhas de Chico Bento, o seu modo de falar é um retrato da linguagem:
A) literária.
B) caipira.
C) culta.
D) gíria.
E) técnica.
5. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão corretamente acentuadas:
A) proteína - máquina - bambú.
B) naturêza - poluído - colégio.
C) conteúdo - petróleo - querosêne.
D) crisântemo - substância - maracujá.
E) política - senadôr - eleitôr.
6. De acordo com a Nova Ortografia, qual das palavras abaixo deve ser escrita sem o
acento gráfico:
A) herói.
B) assembléia.
C) têm (verbo, 3ª pessoa do plural).
D) detém (verbo, 3ª pessoa do singular).
E) pôde (verbo, 3ª pessoa do singular, Pretérito Perfeito do Indicativo).
7. Em qual das alternativas abaixo o uso do acento indicativo de crase está
corretamente empregado?
A) Entrada proibida à menores de 18 anos.
B) Respeite à sinalização.
C)Tráfego proibido à bicicletas.
D) Obras à 100 metros.
E) Obedeça à sinalização.
8. A colocação do pronome oblíquo átono deve obedecer às regras da língua culta e
da eufonia (bom som). Assinale a alternativa que está coerente com essas regras.
A) Ele já me tinha dado um grande susto naquela noite.
B) Em se tratando-se de esporte, ele prefere o futebol.
C) Se não fosse a chuva, acompanhar-te-ia até a igreja.
D) Não foi trabalhar, porque não foram oferecidas-lhes as informações salariais.
E) Convido-o a fazere-lhes as devidas observações.
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9. Quanto à sintaxe de concordância verbo-nominal, assinale a frase que obedece
aos preceitos da língua culta escrita:
A) Bateu três horas no relógio da matriz.
B) Fazem mais de cem anos que a Lei Áurea foi assinada.
C) Na ocasião do centenário do município, bem menas pessoas participaram das
comemorações.
D) Havia muitos candidatos esperando chegar o dia da prova.
E) Anexo ao orçamento solicitado, seguem as fotos para análise e
encaminhamentos.
10. Qual das modalidades de texto abaixo NÃO se encaixa no formato da redação
oficial:
A) Dissertação.
B) Requerimento.
C) Ofício.
D) Memorando.
E) Circular.
_______________________________________________________________________

Matemática

11. Considere as afirmações:
(
(
(

) Todo número real elevado ao expoente 0 (zero) é igual a igual a 1(um).
) (3%)2 = 0,09%
) 0,9999... = 1

Assinale a alternativa correta:
A) F – V – V;
B) V – F – F;
C) V – F – V;
D) F – F – F;
E) V – V – V.
12. Com base nas alternativas:
I)
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II)
III)
IV) A

metade de

é

Determine a quantidade de alternativas CORRETAS:
A) 3

B) 0

C) 1

D) 2

E) 4

13. Assinale a afirmativa INCORRETA:
A) O conjunto dos números irracionais e também conhecido como o conjunto dos
números que NÃO pode ser representado na forma fracionária.
B) Os números inteiros, os decimais exatos e as dízimas periódicas são números
racionais.
C ) Todo número real elevado a um expoente par é sempre um número real não
negativo.
D) Para cada dízima periódica existe uma fração geratriz.
E) considere e dois números naturais, então
e
é também um
número natural.
14. Com base no conjunto dos números reais e suas operações, assinale a afirmativa
CORRETA:

5 = 0,555
9
B) Considere e números reais, então
A)

C) Para todo

,

.

D)
E)
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15. D. Maria, sentindo algumas dores, consultou com o Dr. “Cura tudo”. O Dr.
receitou um tratamento de 15 dias, com os medicamentos A, B e C. O medicamento
A deve ser ingerido de 4 em 4 horas, o medicamento B a cada 5 horas e o
medicamento C a cada 6 horas. Se D. Maria, iniciou o tratamento tomando os três
medicamentos simultaneamente, então o número de vezes que ela tomará os três
medicamentos juntos durante o tratamento será de:
A) 4 vezes;
B) 7 vezes;
C) 5 vezes;
D) 6 vezes;
E) 9 vezes.
16. O mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum, respectivamente, entre os
números 12 e 18 é:
A) 36 e 6;
B) 6 e 36;
C) 216 e 2;
D) 216 e 6;
E) 36 e 2.
17. Assinale a alternativa que representa o número

.

A)
B)
C)
D)
E)
18. Na fábrica de suco “Tudo de Bom”, três torneiras, de mesma vazão, abertas
simultaneamente enchem um tanque em 150 minutos. Em quanto tempo, pode-se
encher o mesmo tanque, se abrirmos cinco torneiras, todas de mesma vazão às
anteriores.
A) 250 min;
B) 1h e 30 min;
C) 2 horas;
D) 100 minutos;
E) 2,5 horas;
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19. Em uma determinada classe do Colégio “Estudar é bom d+”, apenas

dos

estudantes ficaram em exame final na disciplina de Matemática. Sabendo que a
classe é composta por 48 estudantes, determine a quantidade de alunos que
aprovaram sem a necessidade de exame final.
A) 12 estudantes;
B) 18 estudantes;
C) 20 estudantes;
D) 30 estudantes;
E) 40 estudantes.
20. Na cidade histórica “Dom Pedro e Carlota Joaquina”, a construção da igreja está
datada no ano de MDCCXLIV. Sendo assim, neste ano de 2014, a igreja está
completando quantos anos?
A) 230
B) 248
C) 270
D) 198
E) 176
_______________________________________________________________________

Específicas:

21. Sobre a história do artesanato brasileiro, é INCORRETO afirmar:
A) Os índios foram os mais antigos artesãos em terras brasileiras.
B) Os indígenas conheciam a arte da pintura usando pigmentos naturais.
C) O artesanato faz parte do folclore e revela usos, costumes, tradições e
características de cada região.
D) A história do artesanato está vinculada à própria necessidade de produzir
objetos utilitários para a sobrevivência humana.
E) O artesanato brasileiro só é produzido pelas pessoas mais carentes de recursos
financeiros e sem uma profissão remunerada.
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22. O artesanato pode ser erudito, popular e folclórico. Pode ser utilitário e
decorativo. Com base na afirmação acima, assinale a alternativa CORRETA.
A) Nas feiras e mercados da região Nordeste se encontram parte importante do
artesanato brasileiro, entre estas os bonecos de barro, reconstituindo figuras
típicas da região, entre outros.
B) As manifestações populares brasileiras são herança apenas dos açorianos.
C) As esculturas são trabalhos feitos em madeira e outros materiais. São
consideradas apenas obras de arte, não artesanato.
D) A arte popular em geral e o artesanato brasileiro são de pouca técnica, pois o
artesão tem pouca escolaridade.
E) As manifestações populares encontram-se apenas nas pinturas e desenhos
primitivos.
23. A renda, produto artesanal brasileiro, presente em roupas, toalhas e outros
artigos é um importante meio de geração de riquezas nas regiões Norte, Nordeste e
Sul, e é desenvolvida pelas mãos das rendeiras. Sendo assim, pode-se afirmar:
A) Há categoria de rendas produzidas com o auxílio de bilros, mas não é artesanal.
B) Em muitas regiões a atividade das rendeiras é passada de geração para geração,
o que significa produzir e ensinar o que se produz, perpetuando a existência do
ofício.
C) Há rendas confeccionadas com o uso de agulhas, sobretudo a produção de
crochê e tricô, embora sejam industrializadas.
D) No Brasil, as rendas artesanais estão fora de uso. Portanto, sem importância
para o desenvolvimento do artesanato.
E) As rendas industrializadas possuem maior valor cultural.
24. Sobre a produção artesanal com base em material reciclado, assinale a
alternativa CORRETA.
A) A produção de papel reciclado é incapaz de resultar em produtos de qualidade
estética e técnica.
B) A Produção de papel reciclado tem o objetivo de conscientizar e desenvolver
um novo olhar para as atividades meramente lucrativas.
C) No Brasil há produção de papéis artesanais de diferentes tipos e texturas, que
resultam em produtos utilizados nas mais diferentes atividades decorativas e
utilitárias.
D) No Brasil, ainda se desconhece meios adequados para reciclar papel.
E) A reciclagem de papel é feita por catadores de lixo.
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25. No que diz respeito à reciclagem e à produção artesanal, assinale a alternativa
INCORRETA sobre o que é possível e o que não é possível reciclar.
A) Pode-se reciclar papel proveniente de caixas de papelão, de jornais, de revistas
impressas, de catálogos telefônicos, de envelopes, entre outros produtos
similares.
B) Pode-se reciclar alumínio, arames, fios, grampos, pregos, latas de alimentos,
bem como cacos de vidros, garrafas de cerveja, de refrigerante e de água,
entre outros produtos afins.
C) Não se pode reciclar papel carbono, papel celofane, papel parafinado,
lâmpadas, espelhos, válvulas, vitrais e tubos de TV.
D) Pode-se reciclar garrafas PET, copos, garrafas plásticas, sacolas, potes de
produtos alimentícios, embalagens de produtos tóxicos, papel celofane,
guardanapos usados e papel parafinado.
E) Pode-se reaproveitar utensílios diversos como objetos decorativos.
26. Sobre a produção de riquezas e a sustentabilidade ambiental, pode-se afirmar
que:
A) A reciclagem é o aproveitamento de qualquer resíduo proveniente da ação
humana ou da natureza, considerado descartável, mas não representa nenhum
benefício para a economia e para o meio ambiente.
B) Papel reciclado é o papel refeito a partir de um considerado descartado, mas a
reciclagem não pode ser efetuada para aproveitamento artesanal ou industrial.
C) A reciclagem é o reaproveitamento de materiais utilizados como matéria-prima
para um novo produto.
D) A legislação ambiental brasileira não permite o aproveitamento do lixo para
reciclagem.
E) A legislação ambiental brasileira só permite o reaproveitamento do papel, não a
reciclagem.
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27. Customizar, expressão que provém do idioma inglês, custom, significa
‘personalizar, elaborar sob medida’. Sobre esta técnica e sua utilização, pode-se
afirmar:
A) Customização está relacionada à moda, ao vestuário, às técnicas de produção
de acessórios e a outros bens de consumo, que consistem em transformar
uma peça de roupa ou acessório, bordando, rebordando, rasgando, enfim,
reinventando-os.
B) A customização se limita à atitude de converter uma roupa em moda para que
a mesma seja aproveitada em diferentes ocasiões festivas.
C) A única vantagem da customização é a possibilidade de poder elaborar roupas
originais, de forma artesanal, buscando imitar peças de estilistas famosos.
D) Roupas customizadas são pouco valorizadas, pois não estão de acordo com a
moda do momento.
E) A customização é um processo complexo de reciclagem e reaproveitamento de
tecidos.
28. Sobre a definição de artesão e a produção artesanal, pode-se afirmar que:
A) A produção artesanal é desenvolvida de maneira industrial.
B) O artesão é o trabalhador que exerce um ofício manual, criando ou produzindo
trabalhos que tenham dimensão cultural, predominantemente manual.
C) A produção artesanal não se relaciona com a produção artística, pois arte é uma
atividade muito mais complexa que o artesanato.
D) O artesão é um ‘homem do povo’, que precisa trabalhar com as próprias mãos
para vir a ser um artista.
E) O artesão é um trabalhador que exerce seu ofício a partir de diferentes
materiais provenientes de resíduos da indústria.
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29. O Programa do Artesanato Brasileiro (PAB) - coordenado pelo Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e executado em parceria com órgãos
dos governos federal, estaduais e municipais, e com entidades representativas do
segmento artesanal - tem como missão institucional fomentar e estimular a
consolidação desse processo de transformação econômica, promovendo o
desenvolvimento das comunidades e a valorização de produtos genuinamente
nacionais. De acordo com o referido programa, assinale a alternativa INCORRETA.
A) Artesão é o trabalhador que, de forma individual, exerce um ofício manual,
transformando a matéria-prima bruta ou manufaturada em produto acabado.
Tem o domínio técnico sobre materiais, ferramentas e processos de produção
artesanal na sua especialidade, criando ou produzindo trabalhos que tenham
dimensão cultural, utilizando técnica predominantemente manual, podendo
contar com o auxílio de equipamentos, desde que não sejam automáticos ou
duplicadores de peças.
B) Não é artesão aquele que trabalha de forma industrial, com o predomínio da
máquina e da divisão do trabalho, do trabalho assalariado e da produção em
série industrial; somente realiza um trabalho manual, sem transformação da
matéria-prima e fundamentalmente sem desenho próprio, sem qualidade na
produção e no acabamento; realiza somente uma parte do processo da
produção, desconhecendo o restante.
C) A técnica de produção artesanal consiste num conjunto ordenado de condutas,
habilidades e procedimentos, combinado aos meios de produção (máquinas,
ferramentas, instalações físicas e fontes de energia e meio de transporte) e
materiais, por meio do qual é possível obter-se um determinado produto.
D) A técnica artesanal alia forma e função, requerendo destreza manual no
emprego das matérias-primas e no uso de ferramentas, conforme saberes
variados e com a utilização ilimitada de equipamentos automáticos.
E) A técnica de produção artesanal alia forma e função, requerendo destreza
manual no emprego das matérias-primas e no uso das ferramentas, a partir de
diferentes saberes, com uso limitado de equipamentos automáticos.
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30. Descrição das técnicas de produção artesanal para o cadastro no sistema de
informações cadastrais do artesanato brasileiro – SICAB define e nomeia algumas
técnicas artesanais. Sobre o assunto, assinale a alternativa INCORRETA.
A) Bordado: técnica executada sobre tecido ou outro suporte utilizando agulha,
linha e bastidores, podendo ser trabalhada com as mãos ou feita em máquinas
de pedal ou de motor elétrico.
B) Cerâmica: consiste no processo de queima da matéria-prima. Compreende
todos os materiais inorgânicos, não metálicos, obtidos geralmente após
tratamento térmico em temperaturas elevadas.
C) Cestaria: técnica que abrange todas as formas de entrelaçar fibras rígidas, tiras
e cipós para a fabricação de cestas ou cestos.
D) Litogravura: técnica de gravura que envolve a criação de marcas (ou desenhos)
sobre uma matriz (pedra calcária), com um lápis gorduroso.
E) Crochê: técnica desenvolvida com o auxílio de agulha de costura que produz
um traçado semelhante ao de uma malha ou de uma renda de bilro.
31. Outras técnicas do artesanato brasileiro podem ser descritas e nomeadas. Sobre
o assunto, assinale a alternativa CORRETA.
A) Xilografia: é um processo de impressão com o uso de um carimbo de metal.
B) Colagem ou papietagem é a técnica ou processo de composição que consiste na
utilização de tintas acrílica para colorir fragmentos de material impresso,
papéis picados, superpostos ou colocados lado a lado no suporte pictórico.
C) Entalhe é o processo realizado a partir da pedra-sabão ou do mármore,
cortando ou extraindo o supérfluo até se obter a forma desejada.
D) Litogravura: processo de gravura em plano, executada sobre madeira.
E) Découpage ou revestimento é a técnica que consiste na fixação de motivos de
papel em objetos como madeira, metal, papelão, vidros entre outros, aos quais
se aplicam várias camadas de verniz.
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32. Outras modalidades de artesanato produzidas no Brasil, com importância
sociocultural e econômica significativa, são:
A) A pintura a óleo é uma técnica de pintura que utiliza tintas e diferentes
pigmentos diluídos em água, aplicadas com pincéis ou espátulas sobre o
suporte desejado, podendo ser tela de tecido ou madeira.
B) Biscuit ou Porcelana Fria é conhecido como arte de modelar utilizando um tipo
de massa a partir de diferentes misturas, a exemplo do amido de milho, cola
branca para porcelana fria, limão ou vinagre e vaselina. Este tipo de massa
também é conhecida como porcelana fria, pois precisa ser cozida em forno.
C) Fuxico: técnica artesanal brasileira que aproveita restos de papel para criar e
customizar roupas, acessórios e objetos.
D) Mosaico: técnica de reproduzir um desenho com disposição de pequenos cubos
ou placas de pedra, mármore, barro cozido ou vidro colorido sobre uma base,
firmados em uma capa de argamassa, cimento e gesso. Estas placas são
separadas uma das outras por pequenos pedaços denominados juntas.
E) O Macramê: técnica de tecer fios utilizando maquinaria e ferramentas
específicas da indústria.
33. Sobre o artesanato brasileiro, pode-se, ainda, afirmar:
A) É rico em produtos derivados do petróleo.
B) O artesanato brasileiro é um dos mais ricos do mundo e garante o sustento de
muitas famílias e comunidades.
C) Em sua produção não há utilização de materiais reciclados.
D) É uma produção destinada às pessoas com baixa escolaridade.
E) É uma produção destinada apenas aos turistas.
34. Entre as inúmeras possibilidades de produção artesanal está a découpage ou
simplesmente decupagem. Sobre a mesma, pode-se afirmar que:
A) É uma técnica que consiste
em colagens de gravuras, tecidos e
outros materiais para ornamentar objetos, em regra, decorativos.
B) É uma técnica que se baseia no uso de tecidos e fibras.
C) É uma técnica que consiste em pintar objetos.
D) É uma técnica extremamente fácil de tecer em tramas.
E) É uma técnica que consiste na sobreposição de gravuras, de elementos
tridimensionais e outros materiais para ornamentar festas.
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35. Sobre a produção de artesanato com base no Patchwork, é INCORRETO afirmar:
A) É uma produção artesanal que trabalha, basicamente, com retalho.
B) É uma técnica que une tecidos com formatos variados.
C) É utilizado apenas por costureiras, visando ao aproveitamento dos restos de
tecidos.
D) É utilizado na indústria da moda e da confecção, assim como na decoração de
interiores.
E) Trata-se de produção artesanal com retalhos, e combinar as cores e os tons é
importante para a obtenção de um bom resultado.
36. Sobre os suportes e materiais indispensáveis ao desenvolvimento e a produção
da pintura, pode-se destacar:
A) O cavalete, imprescindível para fixar a tela na parede, já que mantém a tela
fixa em posição vertical.
B) A caixa de tintas e pinturas, para ordenar e conter os equipamentos como
pincéis, espátulas, líquidos para dissolver o óleo e limpar pincéis, godês
metálicos, uma palheta e uma tela.
C) A tela para colocar o suporte em madeira ou linho, as tintas, a espátula e os
pinceis.
D) A espátula, instrumento básico do escultor, utilizada para mesclar as cores
sobre a palheta e também para aplicar a tinta à tela.
E) A paleta: sobre ela o pintor deposita as tintas, em pequenas porções, com a
quantidade necessária de cada cor, bem como a utiliza para realizar as misturas
das cores antes de aplicá-las na tela.
37. O artesanato é utilizado na produção de bijuterias, bordados, cerâmica, vidro,
gesso, mosaicos, pinturas, velas, sabonetes, sachês, caixas variadas, reciclagem,
patchwork, metais, brinquedos, arranjos, apliques, e inúmeros outros produtos. Por
isto, é correto afirmar que:
A) O artesanato é uma das mais ricas formas de expressão da cultura e do poder
criativo de um povo.
B) O artesanato representa, também, na maioria das vezes, a expressão da história
de uma comunidade e a reafirmação da sua autoestima, desde que esteja
vinculado à educação formal.
C) Nos últimos tempos, tem-se agregado ao caráter cultural do artesanato, o viés
essencialmente econômico, visando, apenas, o lucro.
D) Embora de suma importância cultural e econômica, a produção artesanal ainda
não resultou em impacto na inclusão social, na geração de trabalho e renda.
E) O artesanato é de suma importância para a economia agrária e rural, pois
permite que estas se perpetuem como tradição cultural.
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38. O artesanato brasileiro se insere no contexto da arte popular, apesar de não
estar restrito a esta. Sobre arte popular, entende-se:
A) Todos os produtos típicos resultantes de matéria-prima regional que devem
revelar a identidade cultural e o poder de compra dos consumidores.
B) Conjunto de atividades poéticas, musicais, plásticas, dentre outras, que
configuram o modo de ser e viver do povo de determinada região ou lugar.
C) Arte produzida em regiões tipicamente rurais.
D) Conjunto de atividades comemorativas a determinadas datas festivas.
E) Todas as atividades referentes ao folclore brasileiro são artesanais.
39. O PAB (Programa do Artesanato Brasileiro) foi instituído com a finalidade de
coordenar e desenvolver atividades que visam valorizar o artesão brasileiro,
elevando o seu nível cultural, profissional, social e econômico, bem como
desenvolver e promover o artesanato e a empresa artesanal, no entendimento de
que artesanato é empreendedorismo. Sobre o mesmo, assinale a alternativa
INCORRETA.
A) As ações do Programa possibilitam a consolidação do artesanato brasileiro
enquanto setor econômico de forte impacto no desenvolvimento das
comunidades, a partir da consideração de que a atividade é disseminada em
todo território nacional, possuindo variações e características peculiares
conforme o ambiente e a cultura regional.
B) Nas feiras nacionais o propósito do programa é destacar o artesanato brasileiro
de todas as regiões do País, sendo o espaço disponibilizado às Coordenações
Estaduais do Artesanato que são responsáveis pela curadoria das peças que
serão comercializadas. Já nas feiras regionais ou municipais, o programa visa
amparar os artesãos locais, geralmente organizados em entidades
representativas.
C) A participação do PAB em mostras e exposições visa à disseminação e à
valorização da produção artesanal do País em âmbito nacional e internacional.
As feiras de comercialização por sua vez contribuem para a geração de renda e
a participação do PAB nesses eventos se dá por meio da locação de espaços
personalizados e exclusivos para artesãos cadastrados no SICAB.
D) A riqueza decorrente dessa diversidade garante a competitividade do produto
artesanal no mercado. Por isso, o PAB tem como foco de ação a preparação dos
artesãos para a obtenção de lucros e a profissionalização e a comercialização
dos produtos industrializados.
E) A identificação de espaços mercadológicos adequados à divulgação e à
comercialização dos produtos artesanais brasileiros é uma estratégia adotada
pelo PAB que visa promover a geração de renda dos trabalhadores artesãos e
despertar uma produção artesanal com maior qualidade para se manter no
mercado competitivo de maneira sólida.
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40. Sobre a profissionalização do artesanato brasileiro, o Sistema de Informações
Cadastrais do Artesanato Brasileiro (SICAB) foi desenvolvido com o propósito de
prover informações necessárias à implantação de políticas públicas para o setor
artesanal. A finalidade do sistema é possibilitar o cadastro único dos artesãos do
Brasil, de modo a unificar as informações em âmbito nacional, oferecendo uma base
de dados ao PAB. Neste sentido, pode-se afirmar que:
A) A Carteira Nacional do Artesão ou do Trabalhador Manual, instituída pela
Portaria n°14 - SCS, é um importante instrumento que permite o acesso dos
trabalhadores artesãos a todas as modalidades de produção artesanal,
facultando a sua capacitação profissional para o trabalho.
B) Não há possibilidade de emissão de Carteira para trabalhadores artesãos.
C) A Carteira Nacional do Artesão ou do Trabalhador Manual, instituída pela
Portaria n°14. - SCS, é um importante instrumento que permite o acesso dos
trabalhadores artesãos a cursos de capacitação, feiras e eventos apoiados pelo
Programa do Artesanato Brasileiro – PAB.
D) A Carteira Nacional do Artesão ou Trabalhador Manual, instituída pelos
municípios brasileiros, é importante instrumento que permite o acesso dos
trabalhadores artesãos a atividades de capacitação, desde que sejam
promovidas e apoiadas pelos Governos locais e estaduais.
E) A Carteira Nacional do Artesão é um documento emitido por entidades
estaduais. Em Santa Catarina não há esta representatividade.
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