
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

NÚCLEO PERMANENTE DE CONCURSOS – COMPERVE 

CONCURSO PÚBLICO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM 

EDITAL 001/2015 

 

PROGRAMA DE ESTUDOS 

CARGO: PROFESSOR DE ARTES VISUAIS 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 

Habilidades Conteúdos 

Compreender os aspectos legais e históricos do ensino 

de Artes no Brasil. 

 

Posicionar-se de forma crítica em relação às várias 

concepções de arte na educação. 

 

Reconhecer a arte como área de conhecimento. 

 

Ensino de arte no currículo escolar. 

Aspectos históricos e culturais do ensino 

de arte no Brasil. Aspectos históricos do 

ensino de arte no Rio Grande do Norte. A 

legislação brasileira referente ao ensino 

de arte na educação básica. Diferentes 

concepções de Arte/educação. A arte 

como área de conhecimento no currículo 

escolar da educação básica. 

Refletir acerca das relações entre Arte e Ação Cultural. 

 

Compreender as relações entre as práticas artísticas e 

a diversidade cultural. 

 

A arte como patrimônio histórico e 

cultural. Características e processos 

históricos, culturais e artísticos na 

formação da identidade nacional e 

pessoal. Relações entre percepção estética 

e diversidade cultural. Diversidade do 

patrimônio sociocultural e artístico local, 

nacional e mundial. Formação de público 

crítico em arte. 

• Construir e comunicar-se em Artes Visuais 

articulando a percepção, a imaginação, a memória, a 

sensibilidade e a reflexão, observando o próprio 

percurso de criação e suas conexões com o de outros. 

 

• Identificar a diversidade e inter-relações de 

elementos da linguagem visual que se encontram em 

múltiplas realidades (vitrines, cenário, roupas, 

adereços, objetos domésticos, movimentos corporais, 

meios de comunicação), perceber e analisá-los 

criticamente. 

 

• Valorizar uma relação de autoconfiança com a 

produção artística pessoal, relacionando a própria 

produção com a de outros, valorizando e respeitando a 

diversidade estética, artística e de gênero. 

 

PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EM 

ARTES VISUAIS. • A produção artística 

visual por meio de: desenho, pintura, 

colagem, gravura, construção, escultura, 

instalação, fotografia, cinema, vídeo, 

meios eletroeletrônicos e digitais, design, 

artes gráficas e outros; • percepção e 

análise de produções visuais (originais e 

reproduções) e conhecimento sobre 

diversas concepções estéticas presentes 

nas culturas (regional, nacional e 

internacional). • variedade de significados 

expressivos, comunicativos e de valor 

simbólico nas formas visuais e suas 

conexões temporais, geográficas e 

culturais; • formas visuais em diversos 

meios de comunicação da imagem: 

fotografia, cartaz, televisão, vídeo, 

 



histórias em quadrinhos, telas de 

computador, publicações, publicidade, 

design, desenho animado, arte efêmera, 

etc.; • diferentes obras de artes visuais, 

produtores e movimentos artísticos de 

diversas culturas (regional, nacional e 

internacional) e em diferentes tempos da 

história; • arte digital, videoarte, gamearte 

• qualidades técnicas, históricas, estéticas, 

filosóficas, éticas, culturais nas produções 

visuais como fonte de pesquisa e de 

compreensão diferenciada do ser humano 

e suas culturas. 

•  Compreender e aplicar os elementos fundamentais 

de expressão visual 

 

• Refletir sobre informações relativas às Artes Visuais, 

artistas, documentos e suas obras, relacionando-as às 

suas próprias experiências pessoais como público e 

produtores de Artes Visuais. 

 

• Distinguir as diferentes manifestações em Artes 

Visuais, quanto ao seu local e público e considerar 

todos com igual respeito e importância 

                                                                                                                                                                                                                                                                               

• Diferenciar a Arte em relação aos seus produtores, 

quer sejam profissionais, amadores ou estudantes, e 

tratá-la em suas especificidades relativas a cada tipo de 

produtor 

Ponto, Linha, Plano. Volume – Gestalt – 

Semiótica – Espaços e formas 

bidimensionais e tridimensionais – Teoria 

das Cores – Cadernos de Artista, Diários 

de Bordo, Crítica de processo, Crítica 

Genética – Mercado de Arte – Mercado 

de Trabalho em Artes Visuais – 

Profissionalização – Métodos de 

arrecadação de investimentos – Ateliers, 

estúdios e oficinas – Materiais e 

processos – Materiais para desenho, 

pintura e escultura - O computador como 

ferramenta artística – Artes Visuais e sua 

integração com as multimídias – 

Softwares para produção artística – 

Crítica de Arte – Coletivos Artísticos – 

Público e recepção 

 

• Conhecer os principais espaços da cidade de Natal, já 

utilizados para manifestações em Artes Visuais, quer 

sejam públicos ou privados, incluindo o ambiente 

urbano, e mostrar conhecimento das exposições, 

instalações, interferências e demais manifestações 

ocorridas na cidade. 

Espaços artísticos na cidade de Natal – 

Espaço Urbano – Museus – Instalações, 

Manifestações, Grafites e Pixações – 

Happenings e demais manifestações 

artísticas na cidade  

 


