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A B C D 

Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

 

PROFESSOR DE DANÇA 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término 
da prova. 
 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.picos2015@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno contém 60 (sessenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova 
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Português Informática 
Raciocínio Lógico e 

Matemático 

Conhecimentos 

Específicos 

10 05 05 40 
     

 

02- A prova terá duração de 4 (quatro horas). 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma 
responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a 
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.  

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, walkmans, réguas, esquadros, 
transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este processo seletivo. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

Exemplo: 

A D A B 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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AS QUESTÕES 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

Quando a França tentava transformar um bando de principados briguentos em uma Nação-1 

Estado, Condorcet liderou o país na busca de um sistema educacional que fizesse esse serviço. Para 2 

ele, educar era educar para a cidadania, para construir uma nação. Como nosso futuro não será 3 

grande coisa sem um grau maior de coesão e responsabilidade social, quem sabe fazemos o mesmo? 4 

Mas como enfiar princípios de moral na cabeça de alunos ausentes ou rebeldes? (...) Ao 5 

contrário do que se pensa, seu comportamento antissocial não resulta de ausência de preocupações 6 

com o certo e o errado, mas de conflitos entre comportamentos observados no mundo que os cerca. 7 

Nós, os adultos, confundimos a cabeça dos jovens com nosso comportamento hipócrita ou imoral. 8 

Os jovens não são amorais ou imorais, mas chocados com as contradições que presenciam. Então, 9 

trata-se de abrir espaço para cultivar a preocupação ética, não plantá-la. 10 

Nossas escolas, embora não estejam melhorando, o momento é bom para pedir-lhes mais 11 

ênfase na responsabilidade social. (...) Os alunos não aprendem civismo em aulas de civismo, mas 12 

em uma escola que pratica justiça, tolerância, equidade e generosidade. Os alunos aprendem pelo 13 

que a escola pratica muito mais que pelos sermões em aula. A escola tem de ensinar pelo exemplo. 14 

Se o professor trata o aluno rico de forma diferente da que trata o pobre, falece o aprendizado de 15 

equidade. Se o professor chega atrasado, a lição de pontualidade vai na direção oposta. 16 

Há as oportunidades dadas pelo trabalho comunitário e por visitas que engajam o aluno em 17 

problemas sociais e pessoais (...). Há também escolas que trazem pessoas comuns (...) para narrar 18 

problemas pessoais que tiveram e em que um julgamento moral foi importante. Por exemplo, 19 

alguém que teve problema com drogas ou uma tragédia na família. 20 

Como nos diz o historiador Francis Fukuyama em seu último livro, o vazio moral 21 

incomoda. As sociedades buscam reencontrar seu rumo e formas mais sadias de convivência. É 22 

alvissareiro registrar que em nossas terras começam a acontecer coisas fascinantes que ilustram uma 23 

nova busca de valores. 24 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 10 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

LUIZ CLÁUDIO CASTRO  
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01)  

"Mas como enfiar princípios de moral na cabeça de alunos 

ausentes ou rebeldes?" (L.5) 

 

Segundo o texto, essa atitude dos alunos revela 

 

A) um comportamento direcionado para a inércia. 

B) o descompromisso com a moral vigente. 

C) um processo contínuo de autoalienação. 

D) a presença de um julgamento moral, constante. 

 

02)  

"Então, trata-se de abrir espaço para cultivar a 

preocupação ética, não plantá-la." (L.9/10) 

 

O trecho em destaque 
 

A) afirma ser o jovem avesso a mudanças 

comportamentais. 

B) apresenta uma proposição contraditória, pois, para 

que se aperfeiçoe algo, há de se iniciá-lo primeiro. 

C) evidencia a existência latente de princípios éticos. 

D) visualiza a tendência hipócrita, futura, concluindo que 

qualquer esforço maior é desnecessário. 

 

03) De acordo com o texto, 
 

A) o comportamento ético resulta de um processo, até 

mesmo articulado, voltado para a leitura e a análise, 

por parte dos jovens, do mundo circunvizinho. 

B) a estrutura de uma nação desenvolvida deve estar 

diretamente ligada ao entrelaçamento harmônico 

entre currículos escolares voltados para o estudo da 

moral e aulas direcionadas à aprendizagem dos 

valores éticos. 

C) o enfraquecimento da Escola, evidenciado pelas 

constantes atitudes não democráticas, não propicia a 

transformação do jovem em um cidadão atrelado aos 

princípios éticos. 

D) a assimilação da ética não se solidifica diante do 

quadro de distanciamento e de rebeldia próprio do 

jovem. 

 

04) Por "o vazio moral" (L.21) entende-se 
 

A) vestígios de amoralidade. 

B) despreocupação com os limites entre o certo e o 

errado. 

C) presença de atitudes imorais. 

D) desconhecimento do bem e do mal.  

 

05) A ação verbal que está devidamente explicada é 
 

A) "tentava" (L.1) — passado que se processa antes de 

outro. 

B) "fazemos" (L.4) — presente com valor de futuro. 

C) "construir" (L.3) — futuro certo. 

D) "confundimos" (L.8) — passado concluído. 

06) No texto, funciona como agente da ação verbal o 

termo 

 

A) "princípios de moral" (L.5). 

B) "os adultos" (L.8). 

C) "as oportunidades" (L.17). 

D) "coisas fascinantes" (L.23).  

 

07) Com referência ao texto, é correto afirmar: 

 

A) "Mas" (L.5) tem valor adversativo. 

B) "antissocial" (L.6) e "amorais" (L.9) exercem a 

mesma função sintática. 

C) "certo" e "errado" (L.7) são qualificadores do nome. 

D) "comunitário" (L.17) restringe o significado de 

"trabalho" (L.17). 

 

08) A expressão "quem sabe" (L.4) mostra 

 

A) insegurança, por faltar ao futuro coesão e 

responsabilidade. 

B) dúvida, devido ao grau de afastamento e 

irresponsabilidade social da Nação. 

C) possibilidade de transformação, caso contrário os 

prognósticos não serão ideais. 

D) esperança de uma aproximação sociocultural com a 

França. 

 

09) A alternativa em que o trecho em negrito estabelece 

uma relação de dependência sintática com a ideia 

principal é 

 

A) Como nos diz o historiador Francis Fukuyama em 

seu último livro, o vazio moral incomoda." (L.21/22) 

B) "Quando a França tentava transformar um bando de 

principados briguentos em uma Nação-Estado, 

Condorcet liderou o país na busca de um sistema 

educacional que fizesse esse serviço." (L. 1/2). 

C) "O momento é bom para pedir-lhe mais ênfase na 

responsabilidade social." (L. 11/12). 

D) "Se o professor chega atrasado, a lição de 

pontualidade vai na direção oposta." (L.16). 

 

10) Na palavra ―responsabilidade‖ (L.12), tem-se como 

base inicial de sua formação: 

 

A) um substantivo 

B) um verbo 

C) um adjetivo 

D) um pronome 
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ÁREA LIVRE 

 

 

 

11) Assinale a alternativa correta da função VALOR do 

Microsoft Excel 2010: 

 

A) Utilizado para criação de fórmulas com números. 

B) Converte um argumento de texto em um número. 

C) Converte números irracionais em números inteiros. 

D) Utilizado para converter frações periódicas em 

números inteiros. 

 

12) No Microsoft PowerPoint 2010 no grupo Modos de 

Exibição Mestres o usuário tem disponível quantos 

modos? 

 

A) Um modo de exibição mestre. 

B) Dois modos de exibição mestres. 

C) Três modos de exibição mestres. 

D) Quatro modos de exibição mestres. 

 

13) O Word 2010 disponibiliza diversos modelos de 

cabeçalho para inserir nos documentos, exceto: 

 

A) Austero 

B) Austin 

C) Avalon 

D) Baias 

 

14)  Analise as informações abaixo a respeito da quebra 

de página no Microsoft Excel 2010: 

 

I - A linha tracejada especifica uma quebra de página 

manual; 

II - A linha sólida especifica uma quebra de página 

automática. 

 

Qual alternativa apresenta informação verdadeira? 

 

A) Apenas I está correta 

B) Apenas II está correta 

C) I e II estão corretas 

D) I e II estão incorretas 

 

15) Sobre o Microsoft Power Point 2010 julgue os itens 

abaixo: 

 

I- O atalho Ctrl + M tem a função de criar novo slide 

após a miniatura selecionada no momento. 

II- O atalho F2 termina a edição de texto em um espaço 

reservado. 

 

A) Apenas o item I é falso. 

B) Apenas o item II é falso. 

C) Apenas os itens I e II são falsos. 

D) Apenas os itens I e II são verdadeiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  INFORMÁTICA                                                                               QUESTÕES DE 11 A 15 
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16) A soma dos algarismos do sexto termo da sequência 

(1, 11, 21, 1211, 111221,...) é: 

 

A) 10 

B) 11 

C) 12 

D) 9 

 

17) Josué, Samuel e Lucas são irmãos. Um deles é 

pastor, outro é professor, e o outro é cantor. Sabe-se 

que: 1) ou Josué é pastor, ou Lucas é pastor; 2) ou 

Josué é professor, ou Samuel é cantor; 3) ou Lucas é 

cantor, ou Samuel é cantor; 4) ou Samuel é 

professor, ou Lucas é professor. Portanto, as 

profissões de Josué, Samuel e Lucas são, 

respectivamente, 

 

A) Professor, pastor e cantor. 

B) Pastor, professor e cantor. 

C) Professor, cantor e pastor. 

D) Pastor, cantor e professor. 

 

18) Qual barco simbolizado abaixo pertence à sequência 

lógica no lugar da interrogação? 
 

 

 
 

 

 

 

 

A)  
 

 

B)  
 

 

C)  
 

 

D)  
 
 

19) Considere verdadeiras as proposições abaixo: 

 

I. Bruno mora na Bahia; 

II. Luíza não mora em São Paulo. 

 

Entre as alternativas abaixo, a única que é 

verdadeira é: 

 

A) Bruno mora na Bahia se, e somente se, Luíza não 

mora em São Paulo. 

B) Bruno não mora na Bahia ou Luíza mora em São 

Paulo. 

C) Se Luíza não mora em São Paulo, então Bruno não 

mora na Bahia. 

D) Ou Bruno Mora na Bahia, ou Luíza não mora em São 

Paulo. 

 

20)  Cinco casas foram pintadas com as cores Azul, 

Branca, Marrom, Roxa e Verde. A casa Verde está 

imediatamente à esquerda da casa Roxa. A casa 

Marrom está à direita da casa Roxa. A casa Amarela 

está imediatamente à esquerda da casa Marrom. A 

casa Verde está à esquerda da casa Branca. A casa 

Branca está à esquerda da casa Marrom. A ordem 

das casas, sendo a primeira a casa mais à esquerda 

e a última a casa mais à direita, é: 

 

A) Verde, Branca, Amarela, Roxa e Marrom. 

B) Branca, Amarela, Verde, Marrom e Roxa. 

C) Verde, Roxa, Branca, Amarela e Marrom. 

D) Amarela, Verde, Roxa, Marrom e Branca 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

   RACIOCÍNIO LÓGICO E  MATEMÁTICO                              QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) A partir de 1538, as primeiras levas de escravos 

africanos começam a desembarcar em território 

brasileiro, trazidos pelos conquistadores 

portugueses. Entre seus vários costumes, a música e 

dança são características principais, sendo 

predominantes os instrumentos de percussão e os 

movimentos de conotação sensual ou violenta. Em 

solo brasileiro, estes costumes começam a sofrer 

certa modificação, devido ao contato com povos de 

culturas diferentes, em escala menor com o 

aborígene local e maior com o branco invasor. Com o 

inevitável convívio e mestiçagem entre senhor e 

escravo, este último começa a adquirir costumes e 

conhecimentos europeus, como a música por 

exemplo. 

 

Em relação ao texto, considere as seguintes 

afirmações e assinale a alternativa correta: 

 

I. Com seu histórico, a dança brasileira ramifica-se em 

diversos estilos de acordo com suas influências e, 

para melhor distinção, podemos dividi-la em três 

categorias base: danças comuns; danças dramáticas 

e danças de embate; 

II. As danças dramáticas brasileiras derivam de três 

tradições básicas: o costume de cortejo em parte 

cantado e coreográfico; os villancicos religiosos; os 

brinquedos populares ibéricos, celebrando as lutas 

de cristãos e mouros. 

III. Fazem parte da categoria de Danças Comuns as 

danças de rituais (religiosas, guerreiras, caça, 

funerárias, entre outras) e também as de recreação, 

sejam coletivas ou individuais.  

IV.  As consideradas danças de embate são aquelas em 

que os participantes simulam situações de combate, 

e em sua maioria são de origem africana e indígena. 

 

A) Apenas as afirmações I e II são verdadeiras. 

B) Apenas as afirmações II e III são verdadeiras. 

C) Apenas as afirmações I, II e IV são verdadeiras. 

D) Todas as afirmações são verdadeiras. 

 

22) De inspirações africanas e originário do estado de 

Pernambuco, esse estilo de dança antigamente 

costumava a ser executado em festas cívicas e 

religiosas, porém é atualmente utilizado quase 

somente como divertimento em festas típicas e 

carnavalescas. Parte de uma manifestação cultural 

formada pela música de percussão, de ritmo 

fortemente sincopado, e cortejo, remetendo-se a 

coroação dos reis do Congo, a dança em si 

diferencia-se das outras danças dramáticas devido a 

sua coreografia, onde os participantes representam 

personagens e os movimentos coreográficos são 

lentos e graves, executados de acordo com o ritmo 

compassado, com exceção à música destinada à 

marcha, essa mais acelerada. 

 

A descrição acima refere-se a qual dança brasileira? 

 

A) Frevo. 

B) Catira. 

C) Maracatu. 

D) Bumba-meu-boi. 

 

23) Assinale a alternativa correta sobre o movimento 

Prance Simples na Dança Moderna: 

 

A) Movimentos de saltitamento com elevação de uma e 

outra perna paralela, com joelho dobrado para trás e 

pé apontando o solo. 

B) A descida é amortecida pelo desenrolar do pé no 

solo e forte contração dos músculos da perna para 

tomar apoio. 

C) A execução deste movimento deve ser contínua e 

regular, elevando-se uma e outra perna 

alternadamente à frente, sendo o peso do corpo 

aplicado a frente e nunca nos calcanhares. 

D) A transferência entre pés se dá com os pés 

plantados em solo: realiza-se a total descida da 

primeira perna para início da subida da segunda 

perna. 

 

 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA                        QUESTÕES DE 21 A 60 
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24) Em sua história de evolução, nem sempre a dança foi 

apreciada e considerada como importante forma de 

arte e expressão. Em uma civilização específica, a 

dança atinge seu grau de decadência: pela 

dominante cultura de racionalismo, esta forma de 

arte restringia-se apenas a formas processionais 

ligadas a ritos de guerra ou agrícolas; mais tarde com 

a influência etrusca, a dança se dissemina, 

continuando, porém, desprestigiada, sendo apenas 

relevada em espetáculos de pantonímia em aspectos 

rudimentares. Nesta sociedade, aqueles que 

dançavam eram considerados suspeitos, afeminados 

e mesmo perigosos aos olhos da aristocracia. 

 

Assinale a alternativa com a civilização 

correspondente à descrição acima. 

  

A) Grécia Antiga. 

B) Império Romano. 

C) Egito Antigo. 

D) Império Bizantino. 

 

25) Em relação às danças típicas brasileiras, considere 

as seguintes afirmações e assinale a alternativa 

correta. 
 

I. Dança dramática de inspiração ibérica, o Bumba-

meu-boi provém do ―ciclo do boi‖ e da ―civilização do 

couro‖, sendo popular no nordeste principalmente 

durante o Natal, e no Amazonas durante as festas 

juninas. Esta dança é a performance de uma série de 

pequenas cenas independentes que culminam com a 

morte e ressurreição do animal; 

II. O frevo, típico da região de Pernambuco é uma 

dança individual que surge no início do século XX, 

através de inspiração na polca-marcha. Com 

movimentos rápidos em ritmo sincopado, ela exige 

muita destreza de seus passistas, que empunham 

estandartes ou guarda-chuvas durante sua 

execução; 

III. O samba é uma modalidade de dança que tem 

origem no batuque angola-congonês, seu nome 

provavelmente derivando da palavra africana semba, 

que significa umbigo; já o samba atual nasceu no Rio 

de Janeiro, baseado no samba rural com influência 

de outras danças nacionais e estrangeiras. 

 

A) Apenas as alternativas I e II são verdadeiras. 

B) Apenas as alternativas II e III são verdadeiras. 

C) Todas as alternativas são verdadeiras. 

D) Todas as alternativas são falsas. 

26) Sobre a aprendizagem técnica da dança em geral é 

INCORRETO afirmar que: 

 

A) Toda expressão artística está ligada à habilidade e 

perícia em sua execução, sendo que na dança existe 

a estreita ligação com o conhecimento da estrutura 

anatômica e princípios cinestéticos, conhecimentos 

estes necessários para dar segurança e eficiência ao 

dançarino; 

B) Existem dois princípios básicos que norteiam o 

aprendizado: o Uso da Energia, que significa 

empregar uma quantidade maior de força do que a 

necessária para o movimento desejado, buscando a 

totalidade da expressão corporal; e a Oposição, que 

envolve o princípio de que para cada ação há uma 

reação igual e oposta; 

C) Para uma assimilação rápida e segura das técnicas 

de dança, estas devem ser cuidadosamente 

explicadas, sendo necessárias longas horas de 

repetição e crítica por parte do professor para que se 

tornem um hábito do dançarino; 

D) O processo de aprendizagem deve ser gradual, para 

eficiência no resultado e para que se evite malefícios 

físicos ao dançarino. 

 

27) Durante a aprendizagem e treinamento do dançarino, 

os equipamentos utilizados em sala, como barra e 

espelho, são elementos de grande importância. 

Sobre sua utilização, podemos afirmar que: 

 

A) A presença do espelho promove sensação de 

amplitude e é necessária para a dinâmica na 

visualização da postura do aluno, sendo ideal que 

este execute os movimentos sem olhar-se no 

espelho regularmente, mas apenas quando solicitado 

pelo professor para pontos específicos ou correção; 

B) É recomendável, porém não obrigatório, que a sala 

seja toda espelhada, o que facilita a visualização em 

todos os ângulos sobre o movimento do corpo; 

C) A climatização da sala não interfere diretamente no 

desempenho do aluno, sendo necessária apenas em 

temperaturas muito extremas (dias de intenso frio ou 

calor) 

D) As barras, utilizadas na aprendizagem de todos os 

estilos de dança, são equipamento obrigatório. 
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28) Relacione o tipo específico de dança descrito com 

seu período histórico e escolha a alternativa com as 

opções corretas 

 

I. Nas cerimônias e rituais existiam três fatores 

principais, o verso cantado, o instrumento e a dança, 

sendo esta última o centro, uma vez que seus 

executantes encarnavam ou representavam 

divindades ou algum de seus atributos. 

II. Primeira definição da dança como algo perfeitamente 

caracterizado e ordenado, sendo possível o estudo 

separado de cada movimento e passo, conforme 

criatividade do coreógrafo 

III. Permanência da dança apenas como atividade 

recreativa, não-profissionalizada, entre a nobreza, a 

corte e as camadas populares. Era executada de 

forma não organizada pelos artistas e sem espaço 

específico. 

 

A) Roma Antiga; Renascimento; Grécia Antiga. 

B) Grécia Antiga; Renascimento; Idade Média. 

C) Grécia Antiga; Idade Média; Renascimento. 

D) Renascimento; Grécia Antiga; Idade Média. 

 

29) Sobre a dança contemporânea, é correto afirmar que 

 

A) Criada a partir da dança moderna e pós-moderna, a 

dança contemporânea não possui uma técnica 

específica para estruturar sua base, pois seu intuito é 

que o bailarino ganhe autonomia para desenvolver, a 

partir do conhecimento técnico que já possui, uma 

movimentação especifica de seu corpo; 

B) A improvisação é o principal elemento de coreografia 

na dança contemporânea, sendo que o bailarino 

deve abrir mão de todo seu conhecimento técnico 

adquirido em outras modalidades desta arte para que 

possa se expressar plenamente a partir de 

movimentos criados de forma livre; 

C) Pelo seu ideal livre de estética pré-estabelecida, a 

dança contemporânea é uma das modalidades 

unificadas ao redor do mundo, não existindo 

distinções regionais; 

D) Isadora Duncan é considerada a principal 

colaboradora para esse estilo de dança, responsável 

por criar os conceitos que a regem e por revolucionar 

a forma de expressão em performance. 

 

30) A dança moderna, caracterizada por seus gestos 

livres, técnica organizada e corpo em movimento, 

teve grande influência de qual período artístico? 
 

A) Realismo. 

B) Expressionismo. 

C) Impressionismo. 

D) Surrealismo. 

31) Movimento utilizado no Ballet clássico, que consiste 

na rotação da perna, podendo ser executado à terre 

ou em l’air, em solo ou no ar. A execução em solo 

pede que a perna desenhe um semicírculo no chão, 

sendo possível realizar este movimento de trás para 

frente ou ao contrário. Já no ar, a perna sai para 

formar um círculo em que não aparente movimento 

na coxa. Este movimento trate-se do: 

 

A) Echappé Relevé. 

B) FRAPPÉ. 

C) Rond de Jambe. 

D) Echappé Saute. 

 

32) Considerando o método Vaganova, da escola russa 

de Ballet e as posições de corpo utilizadas, é 

possível afirmar que: 

 

I. A Lá Seconde é a posição para perna seconde com 

os braços na quarta posição e cabeça para frente; 

II. Croisé devant é a posição para perna devant em 

croisé, com braços na quarta posição e cabeça para 

frente; 

III. Effacé devant é a posição para perna devant ouvert 

com o braço em oposição e cabeça para a frente; 

IV. Quatrième derrière é a posição de corpo para a 

frente com perna derrière e braço em segunda 

posição com cabeça para frente. 

 

A) Apenas as alternativas II e III são verdadeiras. 

B) Apenas as alternativas I e IV são verdadeiras. 

C) Apenas as alternativas II, III e IV são verdadeiras. 

D) Apenas as alternativas I, III e IV são verdadeiras. 

 

33) Uma das principais companhias de dança brasileira é 

a Ballet Stagium, fundada em 1971 na cidade de São 

Paulo. Qual a importância desta companhia de ballet 

para a evolução da dança no Brasil? 

 

A) Pioneira em utilizar a MPB como composição e a 

tratar de temas polêmicos como violências e 

opressões, chegando a performar textos proibidos 

pela censura da época. 

B) Responsável por transformar o cenário do ballet 

clássico para o ballet contemporâneo no país, 

apresentando peças como Quebras de Mundaréu e 

Navalha na Carne. 

C)  Apresentou tanto nacionalmente como 

internacionalmente grandes nomes da dança 

brasileira, como Ana Botafogo e Isabela Coracy. 

D) Criou novos conceitos em estética e expressão 

através de seus espetáculos em teatro e em espaços 

abertos, contribuindo para evolução da Dança 

Moderna em Dança Pós-Moderna no país. 
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34) Dentre as principais companhias de Dança 

Contemporânea no Brasil, podemos destacar: 

 

A) Grupo Corpo, Grupo Quasar e Companhia de Ballet 

Isadora Duncan. 

B) Ballet Stagium, Balé da Cidade de São Paulo e 

Companhia Brasileira de Dança Clássica. 

C) Grupo Corpo, Balé da Cidade de São Paulo e Ballet 

Isadora Duncan. 

D)  Grupo Corpo, Grupo Quasar e Cisne Negro 

Companhia de Dança. 

 

35) Coreografia (do grego: koreos/chorós – corô e dança; 

grafia – escrita, descrição) é o conjunto de 

movimentos e danças organizados de modo 

estrutural. Estes movimentos sempre estão 

interligados uns com os outros numa sequência que 

seguir o ritmo de melodias ou uma sequência de 

movimentos que independem de acompanhamento 

musical.  

 

Sobre a coreografia podemos afirmar que: 

 

A) É um sistema formal e estruturado que necessita de 

especialistas e mestres de dança para serem 

ensinados, dependendo exclusivamente de institutos 

oficiais ou privados de dança; 

B) Mesmo que seja considerada oficialmente 

estabelecida na Renascença, é a base de toda e 

qualquer forma de dança, independe da formalidade, 

podendo estar presente em danças folclórica típicas 

de um povo a até sistemas rígidos de balé clássico; 

C) Originou-se através da informalidade, através de 

danças pagãs, passando por festividades folclóricas 

até cair nas danças da corte no período 

Renascentista. Hoje seguem padrões rígidos e 

formais estabelecidos ao longo dos séculos XVI até o 

século XX;  

D) Sofreu adaptações ao longo do tempo, teve como 

origem na Idade Média, onde a Igreja aprovava a 

dança como forma de expressar o amor e a 

dedicação a Deus, mas por passar pelo cunho 

eclesiásticos precisou adquirir movimentos 

estruturados num sistema rígido.  

 

36) ―[...] esses discursos apontam para uma dificuldade 

inerente à arte coreográfica. Pois a ausência de obra 

não é apenas um aspecto do discurso. Ela diz 

respeito à coisa em si. Ela é o que fragiliza por dentro 

a obra coreográfica como tal. Compreenderemos 

mais facilmente essa fragilidade da obra coreográfica 

se a compararmos com as obras teatrais ou 

musicais. A obra teatral ou musical, uma vez 

colocada em forma de texto ou de partitura, pode 

sobreviver independentemente de suas atualizações 

ou interpretações sucessivas. Uma obra pode não 

ser encenada durante anos, até mesmo séculos. 

Ainda assim continuará viva, idêntica e ela mesma. 

Podemos exumar a partitura e tocar a obra 

―identicamente‖, mesmo que o estilo de interpretação 

tenha mudado (o que não deixará de acontecer)‖. 

(POUILLAUDE, Frédéric. A dança e a ausência da 

obra. Revista: Dança, Salvador, v.1, n.1, p.107-123. 

Jul/Dez 2012) 

 

Referente à ―ausência de obra‖ que o autor cita, 

podemos entender que:  

 

A) A dança sofre com a necessidade de que suas 

práticas e obras não podem nunca ser transmitidas 

de outra forma, a não ser de um corpo a outro corpo, 

de uma presença a outra presença, mesmo que por 

registro o corpo é que transmite os códigos 

necessários para a apreciação da dança como arte; 

B) Ele quer dizer que a dança é uma arte frágil e sem 

conteúdo, totalmente alheia a quaisquer avanços 

históricos, pois não possui codificações e formas que 

possam ser retratadas ao longo da história;  

C) A dança é uma linguagem cultural acima de tudo, 

que depende da técnica não-verbal para que ocorra a 

assimilação de seus conteúdos e que sua obra é feita 

através da linha histórica que assim traça;  

D) A dança é um resultado da tentativa em permanecer 

com um distanciamento da linguagem, onde a arte é 

expressa por gestos e movimentos, totalmente 

abstrata e alheia a quaisquer modos racionais de 

execução encontrados em outras expressões 

artísticas.  
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37) A dança no decorrer do século XVIII passa a ser 

executada nos palcos dos teatros por verdadeiros 

profissionais de ambos os sexos, deixando de ser um 

ofício quase que exclusivo dos homens. Mas, além 

disso, o balé dessa época passou por outras 

revoluções como: 

 

A) Ganha força como arte popular, onde os artistas 
dançavam em meio a feiras, mercados e festivais 
populares ou promovidos pela corte ao povo;  

B) Adquire um aspecto mais abstrato e com um formato 
mais solene, utilizando pouquíssimos recursos 
musicais dando total enfoque a dança; 

C) Absorve de outras expressões artísticas da época um 
caráter conjunto, onde os intelectuais especializados 
em cada área elaboravam as inspirações e teorias 
por trás de cada obra juntos; 

D) A obtenção de uma parte literária fundamental, onde 
o balé passa a ser uma expressão pantomímica, ou 
seja, uma forma de contar uma história através dos 
gestos e passos da dança.  

 

38)       O Romantismo foi um movimento artístico que 

ocorreu após a Revolução de 1789 na França e se 

espalhou por toda a Europa. Nele os artistas 

buscaram a harmonia do homem com o mundo 

considerada perdida ao longo dos séculos passados. 

Podendo ser considerada as três fontes principais de 

inspiração dos artistas: A Idade Média, o ideal de 

homem natural (como o bom selvagem de Rousseau) 

e a própria Revolução Francesa. 

Mas a dança foi uma das artes que pouco 

sofreu as mudanças drásticas do período. O balé-

pantomímico ainda predominava e deliciava o 

público. Desse modo esse período foi onde 

continuamente se difundiram e evoluíram técnicas 

ainda incompletas, não podendo ainda ser 

considerado o período Clássico de fato.  

A primeira dançarina que iria realizar 

integralmente a concepção da dança clássica seria 

Maria Taglioni. Sendo ela que alçou a completa 

elevação sobre as pontas de modo mais demorado 

que passava a mulher um aspecto etéreo e fugaz. 

 

Além disso, sua importância também foi a de: 
 

A) Renovar e transformar o vestuário das dançarinas, 

dando continuidade ao trabalho iniciado por Maria 

Sallé, popularizando o tutu, corpete rígido e a malha; 

B) Inovar nas coreografias compostas, sendo a primeira 

a introduzir a dança como solista, onde antes as 

composições eram sempre feitas em conjunto; 

C) Contribuir com a dança ao desenvolver técnicas de 

Balé em pares, pois dividiu o palco e o sucesso com 

dançarinos de grande renome do sexo masculino; 

D) Estar junta a dois outros grandes nomes do Balé da 

época, Fanny Essler e Carlota Grisi, as três, juntas, 

elaboraram técnicas que são usadas e consideradas 

canônicas até hoje. 

39) Na dança contemporânea o estilo dançado e 

coreografado tem base em movimentos não 

codificados, como forte ruptura com os métodos 

clássicos. Mas como modo de identidade, 

coreógrafos e professores de dança, procuram novos 

aspectos estilísticos, caindo na possível contradição 

de criarem uma nova codificação. Isso se dá pela sua 

característica: 

 

A) De Uniformidade; 

B) Tradicionalista; 

C) Polissêmica; 

D) Paradigmática.  

 

40) A improvisação na Dança pode fazer parte do 

conteúdo programático nas aulas, uma das 

características dela é: 

 

A) O modo com que ela permite avaliar se as formas 

estilísticas ensinadas estão bem assimiladas pelo 

aluno; 

B) Que acompanhamento musical e/ou temática terá 

uma influência direta na elaboração dos passos, 

ficando em segundo plano qualquer estilo; 

C) Serve para dar um tom abstrato à composição criada 

de modo intuitivo pelo dançarino, preocupando-se 

somente com a autonomia do mesmo; 

D) O problema gerado por ela ao restringir todo 

repertório e frases coreográficas, dificultando o 

ensino de dança. 

 

41) Adagio e Allegro são definições em oposição se 

considerados para uma característica dos 

movimentos no Balé que é: 

 

A) Postura, pois o primeiro transmite uma introspecção 

enquanto o segundo uma extroversão nos gestos; 

B) Velocidade, pois o primeiro consiste de movimento 

mais lentos enquanto o segundo corresponde a 

movimentos mais rápidos; 

C) Ritmo, no primeiro encontra um ritmo assimétrico e 

descompassado, no segundo vemos um ritmo mais 

constante e leve; 

D) Tema, onde o primeiro é presente em composições 

mais vivas e agitadas e o segundo em coreografias 

serenas e alegres. 

 



 
 

 

                                                                                                                                                                                                                     Página | 12  

 

  CARGO: PROFESSOR DE DANÇA 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL PICOS-PI 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

42) Um dos exercícios mais importantes para dançarinos 

de todos os estilos é o alongamento, prática 

fundamental para o bom andamento do treino e 

aprendizagem, além de prevenir lesões e condições 

negativas futuras.  

 

I. O alongamento ajuda a ativar a circulação 

sanguínea. 

II. É o principal exercício para obtenção de tônus 

muscular.  

III. Reduz tensões musculares e deixam os movimentos 

mais leves e soltos. 

 

Assinale a alternativa que contenha os tópicos corretos: 

 

A) I e III são verdadeiras; 

B) II e III são verdadeiras; 

C) Todas são verdadeiras; 

D) Somente a III é verdadeira. 

 

43) Estilo de dança de salão que surgiu na década de 20 

nos cabarés, tem seu nome devido à cidade 

originária na Carolina do Sul, EUA. É um estilo de 

dança animado, caracterizado por grande uso dos 

braços e pernas em movimentos rápidos. 

Revolucionou não só por seu estilo coreográfico, mas 

pelo estilo de seus dançarinos: público 

originariamente negro, além do vestuário ousado das 

mulheres, como vestidos curtos com muitas franjas. 

Seus passos podiam ser executados individualmente, 

em duplas ou grupos.  
 

Assinale a alternativa correta: 

 

A) Foxtrot; 

B) Charleston; 

C) Ragtime; 

D) Swing. 

 

44) Atribuído a Carlo Blasis, coreógrafo e bailarino 

italiano do século XIX, a criação dessa posição do 

Balé. A postura onde o corpo é sustido por uma 

perna, enquanto a outra está erguida atrás ou na 

frente, com o joelho dobrado.  

 

A essa posição se dá o nome de: 

 

A) Attitude; 

B) Battement; 

C) Coupé; 

D) Assemblé. 

45) Quando a articulação se desloca parcial ou 

completamente, de modo abrupto e duradouro, por 

receber uma força que empuxe o osso para uma 

posição anormal, pode ser chamada de: 

 

A) Entorse; 

B) Luxação; 

C) Fratura; 

D) Rompimento. 

 

46) São alguns movimentos de Dança Livre o:  

 

(__) simples andar.  

(__) Quedas.  

(__) Elevações.  

(__) Balanceio.  

 

Defina os movimentos como (V) verdadeiros ou (F) 

falsos e depois assinale a alternativa correta. 

 

A) V, F, V, V; 

B) F, F, V, V; 

C) V, V, V, V; 

D) V, V, V, F. 

 

47) No Balé clássico, em relação ao corpo feminino, 

observa-se a necessidade de se desenvolver e 

treinar os aspectos de força física especificamente: 

 

A) Nos Membros superiores; 

B) Nos Membros inferiores; 

C) No Tronco; 

D) Nos Músculos das costas. 

 

48) A partir de 1.600, o balé de corte francês expande e 

passa a ser executado também em outros países 

como Itália e Dinamarca. A partir desse momento o 

balé de corte passa a ser exibido também fora da 

corte. Assinale a alternativa correta:  

 

A) A cidade de Turim foi uma das cidades atingidas 

negativamente pela expansão do balé de corte. 

B) O balé passa a ser encenado apenas em 

celebrações das igrejas. 

C) Os jesuítas apresentavam em suas escolas balés, 

semelhantes aos modos do balé de corte, com o 

intuito de ampliar a possibilidade de aprendizagem 

escolar. 

D) Os temas do balé foram todos alterados e esses 

eram exibidos apenas fora da corte, na Paris do 

século XVII. 
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49) Acredita-se que a carreira de Pierre de Beauchamp 

se estende de 1.655 a 1.687, sendo que em 1674, 

seu sistema estava elaborado. Assinale a afirmativa 

ERRADA sobre Beauchamp. 

 

A) Conseguiu idealizar os gestos da dança de maneira 

bela e artificial. 

B) Escreveu o sistema de regras, de passos de balé, 

pois era coreógrafo oficial do rei.  

C) Estruturou o gestual, de maneira que o balé clássico 

é composto de passos no chão, abolindo, os saltos. 

D) Seu trabalho teve por base o balé de corte, inserindo 

neste regras para suas evoluções.  

 

50) As técnicas de alongamento são diversas e podem 

variar entre movimentos em que se mantém uma 

posição por um tempo curto ou longo. Sobre este 

tema assinale a afirmativa ERRADA. 

 

A) A respiração é um fator importante para oxigenação 

do corpo enquanto executamos os movimentos.  

B) Gradativamente é feito o alongamento forçando a 

posição até aumentar a flexibilidade e amplitude dos 

movimentos. 

C) Inicie o alongamento pelos músculos primários 

(musculatura superior das costas, peitoral, posterior 

das coxas e glúteos), pois eles são os que participam 

intensamente da execução dos movimentos. 

D) Os bailarinos praticam o que é chamado de 

rompimento dos blocos musculares, em que ficam 

minutos praticando a respiração em busca de 

relaxamento muscular. 

 

51) Assinale a afirmativa CORRETA. 

 

A) A primeira oportunidade de formação profissional 

para mulheres, na Paris do século XVIII, foi o balé, 

através da Ópera de Paris. 

B) Até meados do século XIX, o balé não era 

profissionalizado. 

C) Luiz XIV, o Rei Sol, funda em 1520 a Academia Real 

de Balé, na França. 

D) No século XV, a Academia Real de Balé passa a 

acolher crianças pobres para profissionalizá-las como 

dançarinas. 

 

52) Assinale a afirmativa INCORRETA, sobre o 

coreógrafo renascentista Pierre de Beauchamps 

(1.631-1.705):  
 

A) Coreografou obras de Molière.  

B) Foi o compositor dos balés de sua Majestade, Luiz 

XV. 

C) Foi responsável pela definição das cinco principais 

posições do balé (codificação da dança clássica).  

D) Seu pai era duque e conselheiro do rei. 

 

53) Assinale a alternativa que NÃO caracteriza a dança 

contemporânea. 

 

A) Não é uma escola ou técnica e sim uma maneira de 

repensar a dança. 

B) O uso das leis da física a favor do movimento.  

C) Preocupa-se com as vivências do bailarino/dançarino 

e não apenas com sua capacidade técnica. 

D) Procura constantemente a leveza através de ângulos 

obtidos através de saltos com as pernas esticadas. 

 

54) NÃO é uma característica do balé e a dança de corte 

francês:  

 

A) Árias era o nome que se dava às peças encenadas 

na corte que eram marcadas por passos ensaiados e 

evoluções simples. 

B) Em alguns casos, a organização dos dançarinos e 

evolução formava a letra de algum monarca ou da 

personagem principal da peça encenada. 

C) O balé de corte era um baile organizado em torno de 

uma ação dramática. 

D) Os dançarinos faziam evoluções geométricas, 

nitidamente identificáveis, pois o balé era visto de 

cima.  

 

55) O balé de corte francês leva cerca de trinta anos para 

conseguir se fixar definitivamente, e ter suas 

características definidas. Em 1.564 é apresentado o 

primeiro balé de corte com seus elementos 

constituintes. Não é um de seus elementos: 

 

A) Cavalaria. 

B) Cenário com máquinas.  

C) Música.  

D) Poesia.  

 

56) O ―lundu‖, ―lundum‖ ou ―londu‖é uma dança popular 

ou um tipo de canção folclórica. Podemos afirmar 

que: 

 

A) Descende dos bailes da corte Manuelina, dançado 

pelos membros da nobreza. 

B) É de origem africana bantu, mesclada com ritmos 

europeus, como o fandango ibérico. 

C) É uma dança indígena, caracterizada pelo girar da 

cabeça. 

D) Tem origem nos batuques portugueses, tocados 

pelos marinheiros mouros. 
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57) Os festejos que acontecem nos meses de junho e 

julho, por todo o país, são conhecidos como festas 

juninas. A dança tradicional da festa junina é:  

 

A) A catira. 

B) A quadrilha.  

C) O fandango.  

D) O xote. 

 

58) Qual das danças citadas a seguir NÃO é de 

descendência brasileira? 

 

A) Fox-Trot. 

B) Maxixe. 

C) Samba. 

D) Xaxado. 

 

59) São características da dança clássica, EXCETO:  

 

A) Movimentos contidos e predefinidos.  

B) Movimentos mais livres, mesmo que dentro de certa 

regra. 

C) Representa uma história linear, com princípio, meio e 

fim. 

D) Vestuário justo ao corpo para facilitar a observação 

dos movimentos. 

 

60) Sobre a dança tradicional nordestina, Xaxado, NÃO 

podemos afirmar:  

 

A) Em princípio era uma dança exclusivamente 

masculina, executada em fila indiana. 

B) Em princípio, o acompanhamento da dança é feito 

com a fala de versos e o ritmo marcado pelo bater 

dos rifles no chão. 

C) Era conhecida na península ibérica desde o século 

XVII. 

D) Era uma dança de guerra. Foi criada durante o 

período de Lampião, popularizando-se entre os 

cangaceiros.  

 

 
 


