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CONHECIMENTOS GERAIS – 05 QUESTÕES 

 

01. Qual a altitude aproximada de Otacílio Costa: 

a) 363 m 
b) 546 m 

c) 884 m 

d) 1124 m 
 

02. São municípios limítrofes de Otacílio Costa, exceto: 

a) Atalanta 

b) Petrolândia 

c) Pouso Redondo 
d) Lages 

 

03. O país mais populoso do mundo é a: 

a) Rússia 

b) Índia 
c) Indonésia 

d) China 
 

04. As Olimpíadas de 2016 do Rio de Janeiro ocorrerão no mês de: 

a) Janeiro 
b) Maio 

c) Junho 

d) Agosto 
 

05. A Prisão de Guantánamo é um complexo penitenciário pertencente aos Estados Unidos, localizado: 

a) Em Cuba 
b) No México 

c) No Havaí 
d) Na Colômbia 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 10 QUESTÕES 

 

06. São danças em dupla, exceto: 

a) Salsa 
b) Tango 

c) Forró 

d) Gavota 
 

07. Conjunto de movimentos e de passos, elaborados em sistema e ensinados no ensino coreográfico. Estamos 

falando de qual grupo de dança? 

a) Dança Moderna 

b) Dança Rítmica 
c) Dança Clássica 

d) Dança de Salão 

 

08. São danças de origem folclórica, exceto: 

a) Catira 
b) Bourré 

c) Reisado 

d) Carimbó 
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09. O Mambo é de origem: 

a) E descendência caribenha 
b) Africana e descendência Cubana 

c) Indígena e descendência costa-riquenho com desenvolvimento em Cuba 

d) Origem indígena, influência Afro-Indígena e descendência Brasileira 
 

10. A chimarrita é uma dança originária da cultura de qual região de nosso país? 

a) Centro-oeste 
b) Sul 

c) Norte 
d) Nordeste 

 

11. Julgue as afirmações a seguir: 

 

I- Dança é realmente uma das artes mais antigas que o homem experimentou; 

II- A dança foi uma forma de expressão de vários acontecimentos que marcaram época na humanidade, a 

partir dela o homem pode demonstrar papéis sociais e desempenhar relações dentro de uma sociedade. 

 

Com base nas afirmações: 

a) Ambas estão corretas. 

b) Ambas estão incorretas. 
c) Somente a afirmação I está correta. 

d) Somente a afirmação II está correta. 

 

12. “...a dança é um conteúdo fundamental a ser trabalhado na escola: com ela, pode-se levar os alunos a 

conhecerem a si próprios e/com os outros; a explorarem o mundo da emoção e da imaginação; a criarem; a 

explorarem novos sentidos, movimentos livres...” 

 

O texto acima: 

a) Está completamente correto. 
b) Está completamente incorreto. 

c) Ficará totalmente correto se as palavras “movimentos livres” forem trocadas por “movimentos 
dependentes”. 

d) Ficará totalmente correto se as palavras “conteúdo fundamental” forem trocadas por “conteúdo 

dispensável”. 
 

13. O Bolero é uma dança típica: 

a) Da França 
b) Do Brasil 

c) De Portugal 
d) Da Espanha 

 

14. Julgue as afirmações a seguir: 

 

I- Atualmente, a dança tem se tornado um estilo alternativo nas práticas pedagógicas, por orientar o 

movimento corporal de cada aluno de forma a explorar sua capacidade de criação, estimulando o autoconhecimento e 

favorecendo para aprendizagem; 

II- A dança na escola deve proporcionar oportunidades para que o aluno desenvolva todos os seus domínios 

do comportamento humano e, por meio de diversificações e complexidades, o professor contribui para a formação de 

estruturas corporais mais complexas. 

 

Com base nas afirmações: 

a) Ambas estão corretas. 

b) Ambas estão incorretas. 
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c) Somente a afirmação I está correta. 

d) Somente a afirmação II está correta. 
 

15. São danças de origem histórica, exceto: 

a) Sarabanda 
b) Catira 

c) Bourré 
d) Gavota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESTAQUE AQUI 
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