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INSTRUÇÕES 

- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 

- Verifique se este caderno de provas contém 20 questões, numeradas de 01 a 20. Caso contrário, 

solicite ao fiscal da sala outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.  

- Para cada questão existe apenas UMA resposta correta.  

- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta que julgar correta.  

- Essa resposta deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTAS que você recebeu.  

 

VOCÊ DEVE 

- Procurar, no CARTÃO DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.  

- Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu.  

- Preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme o exemplo:  

 

ATENÇÃO 

- Marque as respostas com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, no CARTÃO DE 

RESPOSTAS. 

- Marque apenas uma letra para cada questão no CARTÃO DE RESPOSTAS. Mais de uma letra 

assinalada implicará anulação da questão, bem como marcações feitas em desacordo com o 

exemplo:     .  

- Não haverá substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS por erro de preenchimento ou por rasuras 

feitas pelo candidato. 

- Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de 

livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não) durante a realização da prova. O não 

cumprimento dessas exigências implicará na exclusão do candidato do processo seletivo. 

- Em hipótese alguma o candidato poderá sair da sala com qualquer material referente à prova. Só 

será permitido ao candidato entregar sua prova depois de transcorrido o tempo de 01 (uma) hora do 

início da mesma. 

- Você terá 02 (duas) horas para responder a todas as questões e preencher o CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  

- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver este caderno e seu CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  
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Língua Portuguesa 

Educação para o trabalho¹ 

As mudanças no mercado de trabalho devido às novas tecnologias estão exigindo uma 

educação mais longa e, sobretudo, o aprendizado constante. Essas mudanças, e a necessidade de o 

padrão educacional brasileiro não apenas melhorar, mas sobretudo se adequar aos novos tempos, 

foram analisadas no recente ciclo de debates da Academia Brasileira de Letras, coordenado pela 

escritora Ana Maria Machado.  

O sociólogo José Pastore, um dos maiores especialistas do assunto no país, diz que o 

mercado de trabalho hoje está atrás de pessoas que saibam transformar informação em 

conhecimento. Esse aprender contínuo, ressalta Pastore, nenhuma escola pode oferecer. O ser 

humano antes tinha seu tempo dividido entre o trabalho e o lazer. Hoje, no mundo do trabalho, 

pede-se que se divida o tempo em três partes: trabalho, lazer e aprendizagem continuada. Ele 

adverte que 60% das profissões que existirão dentro de 20 anos ainda não existem hoje. Aprender 

por conta própria, aprender a aprender, aprender continuamente. É preciso ter a obsessão da leitura, 

recomenda Pastore. Ele destaca que o bom comando da linguagem é fundamental hoje no mundo do 

trabalho. Deficiência de linguagem vai junto com deficiência de pensamento, mina a produtividade 

da economia, a eficiência. 

As escolas do Brasil são deficientes não é de hoje, diz ele. [...] Pastore resume assim nossa 

situação: os trabalhadores não ganham bem, não têm produtividade, não inovam, não geram lucro 

para as empresas, e as empresas não evoluem e não geram mais empregos. [...] 

O economista Samuel Pessoa, da Fundação Getulio Vargas, ressalta que no final dos anos 50 

começamos a procurar estudar se a educação tinha relação com a desigualdade de renda, e 

acabamos entendendo que se quiséssemos compreender o aumento da produtividade do trabalho, 

uma parte seria responsabilidade da educação. Há uma correlação positiva entre a escolaridade e a 

renda. Quem estuda mais ganha mais em média. É uma relação de causa e efeito, olhar o 

investimento educacional como investimento econômico. Sem falar no aumento da produtividade. 

[...] 

Ele considera um erro histórico termos passado dos anos 30 aos anos 70 não dando 

importância para a educação, e pergunta: Qual seria o PIB per capita brasileiro se, entre 1930 e 

1980, tivéssemos investido 4% do PIB a mais em educação. E responde, com base em pesquisas: 

Seria o dobro. É muito caro desistir de uma criança. 

(¹Por Merval Pereira - O Globo - 25/11/20169 - Rio De Janeiro, RJ. Texto adaptado especialmente para essa prova.) 

 

01. O assunto do texto é: 

A) Pesquisas sobre educação e trabalho. 
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B) O mundo do trabalho e as novas tecnologias. 

C) As relações entre educação e o mundo do trabalho. 

D) Produtividade e educação. 

 

02. A relação de sentido que se estabelece entre o texto e a frase que o conclui: “É muito caro 

desistir de uma criança” é: 

A) O Brasil perde em produtividade porque não investe em educação. 

B) Educação de qualidade é muito cara, por isso o Brasil deve investir na educação nos primeiros 

anos. 

C) O PIB brasileiro é baixo, dificultando o investimento em educação. 

D) A relação entre PIB e educação. 

 

03. “Esse aprender contínuo [...] nenhuma escola pode oferecer”, Esse aprender, na frase, refere-se 

à/ao: 

A) Divisão do tempo do trabalhador. 

B) À má formação das escolas hoje. 

C) Transformar informação em conhecimento.  

D) Nenhuma das alternativas. 

 

04. Os trabalhadores não ganham bem, não têm produtividade, não inovam. Na frase, em relação ao 

uso do acento em têm é correto o que se afirma em: 

A) É um monossílabo tônico e deve ser acentuado. 

B) Acentua-se porque indica sujeito no plural. 

C) É acentuada por ser uma palavra oxítona. 

D) Não deveria receber acento, está incorreto. 

 

05. Em relação ao uso da crase, está correto:  

A) O padrão educacional brasileiro precisa se adequar à nova era do mercado. 

B) Aprender à transformar informação em conhecimento é fundamental. 

C) Deficiência de linguagem tem à ver com falta de leitura.  

D) Numa sociedade tão diversa quanto à nossa, garantir educação de qualidade é dever do estado. 

 

06. A colocação pronominal está correta em: 

A) Durante anos, se percebeu que a educação ficou em segundo plano. 
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B) Se diz que o mercado de trabalho está atrás de pessoas que saibam transformar informação em 

conhecimento. 

C) Não se pode querer educação de qualidade sem investimento. 

D) Não se pode querer educação de qualidade sem investimento. 

 

07. Assinale a alternativa em que o período é composto por subordinação. 

A) Há uma correlação positiva entre a escolaridade e a renda. 

B) As mudanças no mercado de trabalho exigem uma boa educação. 

C) As escolas do Brasil são deficientes. 

D) Ele destaca que o bom comando da linguagem é fundamental. 

 

Raciocínio Lógico 

08. Percebe-se que não existe uma fórmula mágica para resolver problemas de sequências 

matemáticas lógicas os quais podem ser resolvidos de diversas formas e métodos. Analise a 

sequência a seguir e assinale a alternativa que apresenta de forma correta o próximo valor da 

sequência. 

(2 – 8 – 40 – 240 – 1680 - ...) 

A) 3360. 

B) 13440. 

C) 15120. 

D) 20160. 

 

09. Algumas sequências desenvolvem vários conceitos e várias técnicas de interligações lógicas 

tanto matemáticas quanto ortográficas, quanto para grupos de mesma origem ou de mesma 

definição de produção agrícola. Analise as sequências apresentadas e determine qual será a próxima 

dentro do encadeamento lógico apresentado a seguir. (E1A11ARROZ) – (G3B13FEIJÃO) – 

I5C17LENTILHA) – (K7D19GERGELIM) - ... 

A) (M8E24MANGA). 

B) (M9E21MAMÃO). 

C) (M9E27CAMARÃO). 

D) (M9E23GIRASSOL). 

 

10. Os times para os quais torcem Pedro, Paulo e José, não necessariamente nessa ordem se 

denominam São Pedro, São Jorge e São Vivente. A camiseta de um dos times é Verde, outra Azul e 
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a outra Vermelha.  Pedro torce para o time Azul, o time do José é o São Pedro, o time do Paulo não 

é Verde e nem o São Vicente. Então podemos concluir que as cores dos times São Vicente, São 

Jorge e São Pedro, são respectivamente nessa ordem? 

A) Azul, Vermelho e Verde. 

B) Vermelho, Azul e Verde. 

C) Azul, Verde e Vermelho. 

D) Vermelho, Verde e Azul. 

 

Conhecimentos Específicos 

11. “A linguagem da arte nos dá a ver o mundo mostrando-o de modo condensado e sintético, 

através de representações que extrapolam o que é previsível e o que é conhecido. É no modo de 

pensamento do fazer da linguagem artística que a intuição, a percepção, o sentimento/pensamento e 

o conhecimento se condensam. Nessa construção, o artista percebe, relê e repropõe o mundo, a vida 

e a própria arte, produzindo imagens únicas e insubstituíveis, imagens poéticas. Pelo poder de 

síntese da linguagem da arte, nossa sensibilidade capta uma forma de sentimento que nos nutre 

simbolicamente, ampliando nosso repertório de significações. Adquirimos um conhecimento 

daquilo que ainda não sabíamos e, por isso mesmo, transformamos nossa relação sensível com o 

mundo e as coisas do mundo. Pensar o ensino da arte é, então, pensar na leitura e produção na 

linguagem da arte, o que, por assim dizer, é um modo único de despertar a consciência e novos 

modos de sensibilidade. Isso pode nos tornar mais sábios, seja sobre nós mesmos, o mundo e as 

coisas do mundo, seja sobre a própria linguagem da arte.” Quem teoriza essa temática dentro do 

ensino das artes? 

Assinale a alternativa correta: 

A) Viktor Lowenfeld & Willian Lambert Brittain, Edite Derdyk. 

B) H.W. Janson & Anthony F. Janson, Graça Proença. 

C) Mirian Celeste Martins, Gisa Picosque e M. Terezinha Telles Guerra. 

D) Ernest Fischer & Humberto Eco, Fernando Hernandez. 

 

12. O ensino da arte em suas linguagens contempla as artes cênicas, segundo Carlos Cartaxo. Sobre 

esta área de ensino e com olhar voltado para o conteúdo dos jogos teatrais, assinale as alternativas 

abaixo com (V) verdadeiro ou (F) falso.  

(  ) O jogo deve ser valorizado não só pela sua qualidade educacional, mas, principalmente, pela 

possibilidade de ser trabalhado como recurso pedagógico. 
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(   ) O jogo é uma atividade que se processa dentro de certos limites temporais e espaciais, seguindo 

uma determinada ordem e um dado número de regras livremente aceitas, e fora da esfera de 

necessidade ou da utilidade material. O ambiente em que ele se desenrola é de arrebatamento e 

entusiasmo e torna-se sagrado ou festivo de acordo com a circunstância. A ação é acompanhada por 

um sentimento de exaltação e atenção e seguida por um estado de alegria e de distensão. 

(  ) Os jogos e exercícios teatrais devem representar através de suas ações ou tarefas tendo como 

finalidade especifica a montagem de espetáculo. 

(  ) O jogo sempre esteve e continua presente em todas as culturas, pois não é um exercício de 

liberdade, imaginação e respeito às regras. 

A) V, V, F, F. 

B) F, F, V, V. 

C) V, V, V, F.  

D) F, V, V, V. 

 

13. A 32
a
 Bienal de São Paulo, que aconteceu entre 10 de setembro a 11 de dezembro de 2016, teve 

como eixo central refletir sobre as atuais condições de vida em tempos de mudança contínua e sobre 

as estratégias oferecidas pela arte contemporânea. A exposição propôs traçar pensamentos 

cosmológicos, inteligência ambiental e coletiva assim como ecologias naturais e sistêmicas. O título 

atribuído a ela é: Assinale a afirmativa correta. 

A) Grito e escuta.  

B) Mensagem de uma Nova América. 

C) Se o clima for favorável. 

D) Incerteza viva.  

 

14. O Barroco, como afirmação artística religiosa, buscava se opor aos conceitos do Renascimento, 

principalmente a utilização do antropocentrismo e da racionalidade na produção estética. Sobre o 

barroco, qual das afirmativas abaixo é incorreta: 

A) As formas procuram expressar o movimento e recobrem-se de efeitos decorativos. Predominam 

linhas curvas, os drapeados das vestes e o uso do dourado. Os gestos e os rostos das personagens 

revelam emoções violentas e atingem uma dramaticidade. 

B) Tinha o objetivo de expressar a autoridade absoluta do imperador, considerado sagrado, 

representante de Deus e com poderes temporais e espirituais. 
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C) Na pintura, a disposição dos elementos dos quadros sempre forma uma composição em diagonal. 

As cenas representadas envolvem-se em acentuado contraste de claro-escuro, o que intensifica a 

expressão de sentimentos. 

D) No Brasil, as ruínas de São Miguel Arcanjo, mais conhecida como São Miguel das Missões, 

possuíam um requinte arquitetônico, com ondulações côncavas da fachada principal e a leve 

inclinação dos planos externos que, por meio da correção da perspectiva, tinha o propósito de 

enfatizar o caráter monumental da obra, o que a caracteriza dentro da arquitetura barroca. 

 

15. Os organizadores da Semana de Arte Moderna de 1922, com a participação: pintores (Di 

Cavalcanti, Anita Malfatti, Vicente do Rego Monteiro, Oswaldo Goeldi), escultores (Victor 

Brecheret), músicos (Villa-Lobos, Guiomar Novais), desenhistas, arquitetos, escritores (Ribeiro 

Couto, Ronald de Carvalho, Graça Aranha, Oswald de Andrade, Mario de Andrade, Menotti Del 

Picchia) entre outros, reuniram-se e mostraram o que se fazia de mais moderno. Sobre a Semana de 

Arte Moderna de 1922, qual das afirmativas abaixo é a correta: 

A) A liberdade de expressão do artista com o intuito de fomentar cópia das expressões artísticas 

europeias.  

B) A liberdade de expressão do artista e reforço as manifestações artísticas do século XIX.  

C) A liberdade de expressão do artista e a incorporação das modernas formas de expressão 

estrangeiras para recriá-las, de maneira própria, no país segundo as características da cultura 

brasileira.  

D) A liberdade da expressão do artista com as mais modernas formas de expressão artísticas 

europeias, seja na escultura, arquitetura, música, pintura e literatura tendo, contudo, o abandono das 

expressões culturais brasileiras.  

 

16. O Estatuto da Criança e do Adolescente determina em seu art. 54, que é dever do Estado 

assegurar à criança e ao adolescente:  

I. Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na 

idade própria. 

II. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede 

regular de ensino. 

III. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a 

capacidade de cada um. 

IV. Atendimento no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático-

escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. 
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V. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, exceto a participação na 

definição das propostas educacionais. 

De acordo com as assertivas acima e segundo o que garante o artigo 54, as mesmas estão previstas 

nas assertivas: 

A) II, IV e V.  

B) II, III e V apenas.  

C) Todas as assertivas estão corretas. 

D) I, II, III, e IV.  

 

17. Segundo a Lei nº 10.639, de 09 de janeiro de 2003, que alterou a Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, para incluir no 

currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-

Brasileira”, dá outras providências e passa a vigorar acrescida dos seguintes artigos:  

Art. ____: Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se 

obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira. 

§ 1
o
 O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o estudo da História da 

África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação 

da sociedade nacional; resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e 

política pertinentes à História do Brasil. 

§ 2
o
 Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão ministrados no âmbito de 

todo o currículo escolar, em especial nas áreas de Educação Artística e de Literatura e História 

Brasileiras. 

Art. ____:(VETADO)" 

Art. ____: O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como “Dia Nacional da Consciência 

Negra”. 

São respectivamente os artigos: 

A) Art. 26-A; Art. 79-A e Art. 79-B. 

B) Art. 26-A; 78 e Art. 87. 

C) Art. 39; Art. 58 e Art. 79-A. 

D) Art. 2; Art. 67 e Art. 79-B. 

 

18. Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais, PCNs, para o ensino da Arte, são elementos 

conceituais que norteiam a avaliação para o ensino da música, sendo que: “Avaliar é uma ação 

pedagógica guiada pela atribuição de valor, apurada e responsável, que o professor realiza das 
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atividades dos alunos. Avaliar é também considerar o modo de ensinar os conteúdos que estão em 

jogo nas situações de aprendizagem. Avaliar implica conhecer como os conteúdos de Arte são 

assimilados pelos estudantes a cada momento da escolaridade e reconhecer os limites e a 

flexibilidade necessários para dar oportunidade à coexistência de distintos níveis de aprendizagem, 

num mesmo grupo de alunos. Para isso, o professor deve saber o que é adequado dentro de um 

campo largo de aprendizagem para cada nível escolar, ou seja, o que é relevante o aluno praticar e 

saber nessa área. Dentre os elementos conceituais elencados na sequência, assinale a alternativa 

incorreta para avaliação do ensino da música: 

A) Interpretar, improvisar e compor demonstrando alguma capacidade ou habilidade. 

B) Reconhecer e desvalorizar o desenvolvimento pessoal em música nas atividades de produção e 

apreciação, assim como na elaboração de conhecimentos sobre a música como produto cultural e 

histórico. 

C) Compreender a música como produto cultural histórico em evolução, sua articulação com as 

histórias do mundo e as funções, valores e finalidades que foram atribuídas a ela por diferentes 

povos e épocas. 

D) Reconhecer e apreciar os seus trabalhos musicais, de colegas e de músicos por meio das próprias 

reflexões, emoções e conhecimentos, sem preconceitos estéticos, artísticos, étnicos e de gênero. 

 

19. É correto afirmar respectivamente que: 

I. O artista, ___________________ em sua criação artística não esculpiu santos, não decorou 

igrejas, nunca trabalhou com nenhuma espécie de tinta, telas ou cavaletes. A matéria prima de seu 

trabalho advinha do lixo recolhido no hospital, sucatas, restolhos e trapos de pano, que eram 

desfiados e posteriormente utilizados em seus bordados. Os trabalhos do artista diversificam-se 

entre justaposições de objetos e bordados. Nos primeiros, utiliza geralmente utensílios do cotidiano 

da Colônia, como canecas de alumínio, botões, colheres, madeira de caixas de fruta, garrafas de 

plástico, calçados e materiais comprados por ele ou pessoas amigas. Para os bordados, usa os 

tecidos disponíveis, como lençóis ou roupas. Consegue os fios desfiando o uniforme azul de 

internos. Fez também estandartes, fardões, faixas de miss, fichários, entre outros, nos quais borda 

desenhos, nomes de pessoas e lugares, frases com respeito a notícias de jornal ou episódios bíblicos, 

reunindo-os em uma espécie de cartografia.  

II. O artista, _______________________, explora a natureza orgânica e concreta do mundo e 

apresenta o resultado de uma pesquisa que mescla interesses diversos e faz referência ao colapso 

dos conceitos modernos de progresso. A instalação é composta por painéis de azule os com 

desenhos em diagramas, relacionando paisagens naturais e catástrofes ambientais com os Bens 
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Globais Comuns (oceano, atmosfera, espaço sideral e Antártida), cuja exploração não pode mais ser 

regulada pelos acordos estabelecidos pela ONU desde a Segunda Guerra Mundial. Encontram-se 

ainda na instalação, amostras de petróleo e de lama tóxica recolhida em Mariana, Minas Gerais. Ao 

lado desses elementos que investigam nossas relações com os lugares que habitamos (casa, Estado, 

planeta), encontra-se uma cultura de mixomicetos, seres cuja classificação biológica é incerta. 

Dotados de um tipo peculiar de inteligência, são capazes de formar redes e se alimentarem de 

metais pesados, podendo assim despoluir solos contaminados. Completa esse conjunto, a escultura 

de um fóssil de prototaxites – possível ancestral dos fungos que habitou a  erra há cerca de 400 

milhões de anos. Esses seres podem remeter a uma era na qual dominavam o mundo outras formas 

de inteligência. 

III. O artista, ______________________ de obra rica e diversificada, que abarca diferentes 

categorias como desenho, pintura, objeto, instalação e intervenção em espaços públicos. Sua 

produção focaliza os diversos conflitos da experiência humana e problematiza as difíceis situações 

que marcam o nosso tempo: ora discute as implicações da convivência social saturada pela 

violência e pela bestialidade, ora denuncia as relações de poder viciadas pela crise moral e ética, ora 

conclama a uma reação diante do colapso do ambiente natural. De vocação crítica e política, é uma 

obra estofada pela reflexão sobre os traumas e problemas coletivos e visa conversar com o 

espectador propondo questionamentos capazes de retirá-lo do embrutecimento cotidiano, de alertá-

lo sobre os perigos que o cercam e de fazer um chamamento para atitudes compromissadas com a 

consciência dos valores humanos, da cidadania e da ética. Em 1987, logo que aconteceu e foi 

divulgado o acidente radioativo com o césio 137 em Goiânia, produziu uma série de trabalhos que 

problematizavam as dimensões da catástrofe que se abatera sobre a cidade e principalmente sobre o 

bairro onde vivera sua juventude. A série composta por pinturas – que foram exibidas na Galeria 

Montesanti, em São Paulo, ainda na ebulição dos debates que o acidente gerou – e por desenhos –– 

constrói uma narrativa não linear e pessoal dos sucessivos fatos que marcaram o sinistro 

acontecimento, formatando um depoimento plástico profundo, e por isto importante, para nós que 

vivenciamos o acidente e para as gerações futuras que ainda sofrerão suas consequências. 

IV. O artista, ________________denuncia a violência do homem contra a natureza, e expõe a dor 

das florestas devastadas. Em um mundo em que o individualismo e a indiferença tornam o dia a dia 

frio e violento, o grito do artista se mostra cada vez mais necessário. Ele luta e grita contra o que 

chama de barbárie do homem contra o homem e do homem contra a natureza. Artista plástico, 

premiado na Bienal de Veneza, na Bienal de São Paulo, no salão de Arte Moderna, entre outros, é 

muito importante no panorama da arte brasileira e desenvolveu um poderoso trabalho de ativismo 

com pintura, escultura e fotografia.  
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Prova Professor de Artes e Professor de Canto, Coral e Música 

UNOESC – Universidade do Oeste de Santa Catarina 

Assinale a alternativa correta que corresponde respectivamente:  

A) I. Arthur Bispo do Rosário, II. Rikke Luther, III. Siron Franco, IV. Frans Krajcberg. 

B) I. Frans Krajcberg, II. Arthur Bispo do Rosário, III. Rikke Luther, IV. Siron Franco. 

C) I. Siron Franco, II. Rikke Luther, III. Arthur Bispo do Rosário, IV. Frans Krajcberg. 

D) I. Rikke Luther, II. Siron Franco, III. Frans Krajcberg, IV. Arthur Bispo do Rosário. 

 

20. Segundo Lisete Arnizaut Machado de Vargas, em sua obra “Escola em Dança movimento, 

expressão e arte”. Assinale a alternativa que apresenta as assertivas corretas: 

I. A dança é a arte do movimento e não devemos ignorar a diferença entre mover o corpo e 

desenhar, pintar ou esculpir outros materiais. Para esta arte devem ser levados em conta o 

conhecimento técnico e científico do corpo, suas possibilidades, além de estratégias metodológicas 

específicas para sua efetivação nos diferentes corpos e nas diversas etapas do desenvolvimento 

humano. 

II. A LDB 9394 (1996), indica que o professor não deve participar do projeto educativo da escola 

ou rede e do desenho curricular. Compreender as questões legais e administrativas que envolvem o 

exercício da profissão também é atribuição do educador, a fim de que ele possa decidir sobre o 

funcionamento de sua instituição, criticá-lo e colaborar com ele. 

III. A dança por meio da linguagem do corpo é notada em vários níveis simultâneos, pois atinge a 

integração das áreas físicas, afetivas e intelectuais do ser humano, o que nos faz crer em sua 

valorosa contribuição para uma educação mais completa e eficaz pela utilização de outras formas de 

atingir os resultados desejados.  

IV. A dança como expressão corporal não foi um elemento integrador da comunicação pessoal e 

coletiva, das manifestações de sentimentos e uma maneira de ser e de ver a vida, facilitando as 

relações sociais.  

A) A alternativa III não está correta.  

B) A alternativa correta é apenas a IV. 

C) As alternativas corretas são os itens I e III. 

D) Todas as alternativas estão corretas. 

 

 


