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CONHECIMENTOS GERAIS – 05 QUESTÕES 

 

01. As próximas eleições presidenciais dos Estados Unidos ocorreram no ano de 2016. Trata-se de um pré-candidato 

a presidência dos Estados Unidos: 

a) Donald Trump 

b) Jhon Stevves 

c) Hillary Scott 
d) Paul Krets 

 

02. No ano de 2016 serão realizados no Rio de Janeiro os jogos Olímpicos e Paralímpicos.  Os jogos paralímpicos 

ocorrerão no mês de: 

a) Junho 
b) Setembro 

c) Outubro 

d) Novembro 
 

03. A Bovespa é: 

a) O valor do real para turismo. 

b) A cotação do real para venda. 

c) A Bolsa de Valores de São Paulo. 
d) A moeda comercial brasileira. 

 

04. O município de Otacílio Costa foi desmembrado do município de Lages em 10 de maio de: 

a) 1982 

b) 1985 
c) 1988 

d) 1990 

 

05. Antes mesmo de tornar-se município, a cidade de Otacílio Costa já havia recebido o nome de: 

a) Fazendinha 
b) Estradinha 

c) Lago branco 

d) Encruzilhada 
 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 10 QUESTÕES 

 

06. A capoeira tem suas raízes no Continente Africano. Nas senzalas brasileiras os escravos eram proibidos de fazer 

qualquer tipo de luta, por este motivo a capoeira era realizada em forma de: 

a) Dança 
b) Parlenda 

c) Culto 

d) Corrida 
 

07. A capoeira no Brasil foi uma prática proibida até meados dos anos: 

a) 1930 
b) 1950 

c) 1960 
d) 1970 

 

08. Em 26 de novembro de 2014, a UNESCO (Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura), 

declarou a roda de capoeira como sendo um patrimônio imaterial da humanidade. 
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Quanto ao trecho acima: 

a) Deve substituir o ano de 2014 e substituir pelo ano de 2010. 
b) A palavra “imaterial” está incorreta e deve ser substituída por “material”. 

c) Está totalmente correto. 

d) Está totalmente incorreto. 
 

09. O dia do capoeirista é comemorado no dia 03 do mês de: 

a) Abril 
b) Agosto 

c) Novembro 
d) Dezembro 

 

10. Analise: 

 

Vou dizer minha mulher, Paraná 

Capoeira me venceu, Paraná 

_________, ________, Paraná 

_________, ________, Paraná 

Vou me embora pra favela, Paraná 

Como já disse que vou, Paraná.... 

 

No trecho acima da cantiga de capoeira a lacuna deve ser preenchida pela palavra: 

a) Paratingue 

b) Nhenhenhe 
c) Peraê 

d) Paranauê 

 

11. O Dia Que O Berimbau Chorou, é uma cantiga de roda de capoeira muita tradicional. Complete o trecho: 

 

- O dia que o berimbau chorou 

- No dia em que a capoeira sofreu 

- Foi quando falaram que Bimba 

 

a) Mestre do Rio nasceu 

b) Mestre da Bahia morreu 

c) Correu para o ateneu 
d) Fugiu para o seu apogeu 

 

12. Na prática da capoeira deve-se usar: 

a) Camiseta, shorts e tênis 

b) Macacão de cor branca 
c) Camiseta e calça comprida 

d) Camiseta, Shorts e boné 
 

13. Na capoeira as cordas representam: 

a) Cada graduação 
b) Um enfeite simbólico 

c) Uma fermenta utilizada na defesa 
d) Um objeto de adorno 

 

14. Trata-se de um movimento básico da capoeira: 

a) Pisada 

b) Balango 

c) Trote 
d) Ginga 
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15. O pontapé frontal na capoeira é um golpe denominado de: 

a) Mareta 
b) Cócoras 

c) Benção 

d) Finta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESTAQUE AQUI 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               
 


