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CARGO: MONITOR DE DANÇA 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Concurso Público: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica de 

tubo transparente, de tinta azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 08h30min com término às 11h30min. A duração mínima para 

realização da prova é de 01h00min (uma) hora, com tempo máximo de 03h00 (três horas). A 

Prova será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 

alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 
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 O Caderno de Provas será composto: 

 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 05 (cinco) 

Matemática e Raciocínio Lógico 05 (cinco) 

Conhecimentos Gerais e Atualidades 05 (cinco) 

Conhecimentos Específicos 25 (vinte e cinco) 

Total de Questões 40 (quarenta) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

LINGUA PORTUGUESA 

O texto abaixo servirá se subsídio para as questões 1 a 5: 

Por quê, mulheres?  

( Mario Prata) 

Posso até estar enganado, mas de uns tempos para cá as mulheres andam exagerando. Haja 

cosméticos. Pra começar, a palavra é horrorosa: cosmético. Lembra tudo, até comida e goma de 

mascar, menos algo que deveria ser para se embelezar. Sim, porque hoje em dia, as mulheres 

exageradas estão ficando feias com suas máscaras faciais. É impossível não olhar para uma delas e 

logo pensar: queria ver isto ao natural. E se você, desavisadamente, leva uma mulher desta pra casa, 

só tem duas alternativas. A primeira é ela se lavar e sair outra mulher do banheiro. Talvez até melhor, 

mas outra. A segunda, é a sua roupa de cama estar um verdadeiro arco-íris no dia seguinte. 

Ah, se a mulher soubesse como ela é mais mulher de cara limpa. Eu dizia que de uns tempos para 

cá. Para ser mais exato, desde 31 a.C., ano em que nasceu Ovídio. E olha o que ele escreveu: 

– Como não sentir repugnância diante da pintura espessa em sua face se dissolvendo e escorrendo até 

seus seios? Por que tenho de saber o que torna sua pele tão alva? ( ...) 

1 - Observe as palavras em destaque na oração e assinale a alternativa que apresenta os sinônimos 

correspondentes que poderão substituí-los sem alteração de sentido: 

“Como não sentir repugnância diante da pintura espessa em sua face se dissolvendo e escorrendo 

até seus seios? Por que tenho de saber o que torna sua pele tão alva?” 

a) asco - líquida – central  

b) asco – densa - clara 

c) ojeriza – translúcida - macia 

d) objeção – expressa – ebórea  
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e) aversão – escassa – límpida 

2 - Observe: “Sim, porque hoje em dia, as mulheres exageradas estão ficando feias com suas 

máscaras faciais”. Na língua portuguesa existem diversas formas de „porquês‟ e, para que o emprego 

dos porquês seja feito de forma correta, é essencial entender e distinguir as quatro formas: porque, 

porquê, por que ou por quê.  Em qual das frases é possível completar com o mesmo porquê 

apresentado na frase em destaque? 

a) _______________você não me deu aquele livro?  

b) Cancelamos o churrasco ______________ estava chovendo muito 

c) Queríamos saber se a prova _________________  passou era difícil. 

d) Você está triste. _________________?  

e) Você nunca tira férias? Me dê um _____________!  

3 - “(...) hoje em dia, as mulheres exageradas estão ficando feias com suas máscaras faciais. É 

impossível não olhar para uma delas e logo pensar: queria ver isto ao natural. E se você, 

desavisadamente, leva uma mulher desta pra casa, só tem duas alternativas. A primeira é ela se 

lavar e sair outra mulher do banheiro.” As palavras destacadas estão se referindo a:  

a) máscaras  

b) cosméticos  

c) mulheres 

d) ambição  

e) lojas 

4 - “Pra começar, a palavra é horrorosa: cosmético” Observe as palavras em destaque e assinale a 

alternativa que indica respectivamente a quais classes de palavras as mesmas pertencem: 

a) verbo - verbo - substantivo 

b) substantivo – verbo- adjetivo 
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c) adjetivo – advérbio - pronome 

d) verbo – adjetivo - substantivo 

e) verbo – pronome - numeral 

5 - “E se você, desavisadamente, leva uma mulher desta pra casa, só tem duas alternativas. A 

primeira é ela se lavar e sair outra mulher do banheiro. Talvez até melhor, mas outra. A segunda, é 

a sua roupa de cama estar um verdadeiro arco-íris no dia seguinte.” O vocábulo segunda está se 

referindo a: 

a) mulher  

b) ducha 

c) roupa 

d) casa 

e) alternativa 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 

6 - Assinale a única alternativa cujo número NÃO pertence ao conjunto dos números RACIONAIS. 

a)  

b)  

c) 2,1444... 

d)  

e)  

 

7 - O valor da expressão algébrica definida por  para  e  é:  

a)  

b)  

c) 1 
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d)  

e)  

8 - Em uma propriedade rural, o abastecimento de água do aviário é feito por meio de uma cisterna. 

Quando cheia, a cisterna é suficiente para abastecer o aviário por 128 horas, com consumo médio de 

125 litros de água por hora. Caso sejam consumidos 200 litros de água por hora, o tempo máximo 

que essa cisterna pode abastecer o aviário é de: 

a) 80 horas 

b) 90 horas 

c) 110 horas 

d) 140 horas 

e) 204 horas 

 

9 - O perímetro de um terreno retangular mede 90 metros. Sabendo que o comprimento excede à 

largura 5 metros, então a área desse terreno é: 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

 

10 - Os irmãos Marcos e Marcelo têm juntos 78 anos. A idade de Marcelo é  da idade de Marcos. A 

idade de Marcelo é: 

a) 48 anos 

b) 42 anos 

c) 30 anos 

d) 36 anos 

e) 32 anos 

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

11 - A América Latina e o Caribe continuarão crescendo em 2018, mas a um ritmo notavelmente 

inferior ao previsto antes. A economia da região se expandirá 1,5%, sete décimos a menos do que era 
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esperado até agora pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal). Nesse 

sentido assinale a alternativa que apresenta respectivamente as duas maiores economias da  América 

Latina: 

a) Argentina e México. 

b) Argentina e Venezuela. 

c) Brasil e Venezuela. 

d) Brasil e México. 

e) Brasil e Cuba. 

12 - O povo searaense foi constituído por uma mescla de descendências provenientes de migração de 

frentes avançadas da colonização de etnias no limítrofe Estado do Rio Grande do Sul. Segundo os 

registros históricos da Prefeitura Municipal destacam-se as seguintes etnias na constituição da 

população do município:  

a) Italiana, alemã e polaca. 

b) Italiana, portuguesa e eslava. 

c) Alemã, negra, italiana. 

d) Italiana, alemã e eslava. 

e) Indígena, italiana e alemã. 

13 - Segundo dados do IBGE, com relação aos aspectos geográficos, políticos e/ou históricos  do 

Brasil é correto: 

I- O Nome oficial do Brasil é República Federativa do Brasil. 

II – O atual presidente chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. 

III- O Brasil localiza-se na América do Sul. 

IV – O regime de governo do Brasil é monarquia. 
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V- A maioria da população brasileira é negra. 

VI – O Brasil possui mais de 200 milhões de habitantes. 

VII – A expectativa de vida dos brasileiros é de mais de 80 anos. 

a) Todas as alternativas estão corretas. 

b) Apenas as alternativas I e II estão corretas. 

c) Apenas as alternativas I, III e V estão corretas. 

d) Apenas as alternativas II, IV e VII estão corretas. 

e) Apenas as alternativas I, III e VI estão corretas. 

14 - No último vinte e oito de outubro o Brasil definiu seu presidente e vários estados definiram 

também seus governadores.  Segundo relatos familiares, Jair Bolsonaro, presidente eleito, nasceu 

em Glicério, um pequeno município no noroeste do estado de São Paulo, e foi registrado dez meses 

depois, no dia 1º de fevereiro de 1956, na cidade de Campinas. Por sua vez, o candidato eleito  ao 

governo de Santa Catarina nasceu no dia 17 de agosto de 1967 em Florianópolis é um bombeiro 

militar e político brasileiro filiado ao PSL.  

Com relação ao local de nascimento do presidente e do governador do Estado de Santa Catarina 

podemos dizer que suas respectivas cidades natais pertencem às regiões:  

a) Sul e Norte. 

b) Centro-Oeste e Sul. 

c) Nordeste e Sul. 

d) Sudeste e Sul. 

e) Sudeste e Norte.  

15 - Real é a atual moeda do Brasil, implantada no governo do presidente Itamar Franco, através de 

seu ministro da fazenda, Fernando Henrique Cardoso. Após várias tentativas, planos econômicos 

fracassados e sucessivas trocas monetárias (Réis, Cruzeiro, Cruzeiro Novo, Cruzado, Cruzado Novo 
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...), Fernando Henrique procurou elaborar um plano que realmente fosse capaz de controlar a 

inflação. 

Desde a independência, em 1822, o Brasil teve quantas moedas?  

a) Cinco moedas. 

b) Onze moedas. 

c) Nove moedas. 

d) Quatro moedas. 

e) Três moedas.  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

MONITOR DE DANÇA 

16 - Sobre a o surgimento da cultura hip hop, é CORRETO afirmar que: 

a) The Lockers, Rock Steady Crew e Electric Boogaloos foram grupos de dança precursores, 

sendo responsáveis pela propagação do locking, breaking e popping. 

b) No final da década de 1820, os trabalhadores de bares, cabarés e casas noturnas perderam 

seus empregos durante a crise econômica da Inglaterra e começaram levar seus shows para a 

rua. 

c) Kool Herc foi um DJ americano, sendo considerado um dos principais entusiastas da cultura, 

sendo um famoso organizador das Block Parties, festas que eram organizadas em blocos de 

apartamentos abandonados. 

d) O berço do da cultura hip hop fica no Brooklin, famoso bairro de Nova York. 

e) O termo “Hip Hop” foi criado por Le Twins. 

17 - A organização Zulu Nation, criada por Africa Bambaataa, foi responsável por elaborar o 

conceito dos “elementos da cultura hip hop”, que são difundidos até os dias de hoje, no mundo 

inteiro. Tais elementos representam paz, amor, união, diversão, visibilidade e oportunidade aos 

praticantes. São eles: 

a) Top rock, Bboy, Grafite, MC 

b) MC, Bboy, DJ, Grafite 

https://pt.wikipedia.org/wiki/The_Lockers
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rock_Steady_Crew
https://pt.wikipedia.org/wiki/Electric_Boogaloos
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c) Salsa, Top rock, Rap, MC 

d) Block Parties, DJ, Rap, Bboy 

e) Bboy, Bgirl, Top rock, Salsa 

18 - Famoso por ser a porta de entrada do Bboy/Bgirl numa batalha de hip hop, este movimento é 

responsável por causar o primeiro impacto no público que está acompanhando a disputa e pode 

mostrar se o competidor está preparado ou não. Seu nome é: 

a) Top rock 

b) Poping 

c) Slide 

d) Moonwalk 

e) Bottom Rock 

19 - Na década de 1970, através de vocais singulares e movimentos inéditos e ousados para a época, 

foi grande influência na criação e construção de movimentos do breakdance. DJ importante na 

história do hip hop, encontrou uma forma artesanal de incluir um efeito crossfader em seus 

equipamentos e assim, conseguiu organizar/sincronizar o jeito de rimar em cima dos breaks da 

música. Famoso precursor da dança de rua no Brasil e, visto que ainda não existia Dança de Rua em 

festivais, seu grupo competiu no gênero Jazz, no Festival de Dança de Joinville, em 1993, obtendo o 

primeiro lugar. Famoso professor de dança e entusiasta da arte é professor universitário, produtor 

cultural, além de desenvolver projetos sociais e ser criador do festival internacional de Hip Hop, na 

cidade de Curitiba, Paraná. São eles, RESPECTIVAMENTE: 

a) James Bay, Kool Herc, Ray Santos, Octávio Nassur. 

b) James Brown, Robson Michel, Octávio Nassur, Rodrigo Pederneiras. 

c) James Brown, GrandMaster Flash, Marcelo Cirino, Octávio Nassur. 

d) James Brown, Grandmaster Flash, Octávio Nassur, Marcelo Cirino. 

e) James Graham, David Guetta, Fernando Lima, Thurbo Braga. 

20 -  ______________ é um gênero de dança, onde os bailarinos simulam poses típicas de modelos, 

com movimentos corporais definidos por linhas e poses. O _____________ possui quatro 

movimentos básicos: toprock, downrock, freeze e power moves. Criado por Sam Salomon, o 

______________ quando executado da maneira correta, dá a impressão do bailarino estar deslizando 

pelo gelo. Escolha a alternativa que corresponda, RESPECTIVAMENTE, os gêneros corretos: 
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a) Stilleto, Vogue e Locking 

b) Vogue, Breaking e Popping 

c) Vogue, Stilleto e Jazz 

d) Vogue, Breaking, Popping 

e) Breaking, Popping, Vogue 

21 - Assinale V para verdadeiro e F para falso: 

O Ritmo pode ser definido como: 

1. (   ) O movimento ordenado. 

2. (   ) É uma organização ou uma estruturação de fenômenos que se desenrolam no tempo. 

3. (   ) É uma estrutura que se repete ciclicamente. 

4. (   ) É um corpo ereto, sem movimento. 

5. (   ) A capacidade de adaptar-se a um ritmo dado, interioriza-lo e reproduzi-lo em movimento. 

Considerando as respostas assinaladas acima, a sequência correta de respostas é: 

a) V – V – V – F – F 

b) F – V – V – F – F 

c) V – V – V – F – F 

d) F – V – V – F – F 

e) V – V – V – F – V 

22 - Sobre cadência é CORRETO afirmar: 

a) É uma repetição regular, ritmada e harmônica. 

b) Quando o ritmo não acompanha a música de forma ordenada. 

c) Quando a música está em decadência. 

d) Quando a música está ligeiramente fora do ritmo. 

e) É uma repetição irregular, ritmada e harmônica. 

23 - Existem várias maneiras de conceber uma coreografia ou sequência coreográfica. Para cada 

professor, existe uma maneira singular de chegar ao trabalho final: a coreografia. As possibilidades 

são diversas e para cada uma destas, é possível chegar a um resultado final completamente diferente. 

Visualizando a parte técnica na criação de uma coreografia, assinale a alternativa CORRETA: 
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a) Toda música possui somente um ritmo e uma contagem. 

b) Para orientação, o professor de dança deve utilizar um determinado dispositivo eletrônico 

que identificará o ritmo da música e assim, iniciar o processo de coreografar. 

c) A contagem, tradicional nas aulas de dança, inicia no número 1, até o número 8. 

d) Músicas que não possuem vocais, pela dificuldade de orientação, não deverão ser 

coreografadas. 

e) Todas as alternativas estão incorretas. 

24 - Os primeiros registros que se têm notícia, relacionados ao surgimento do sapateado, são datados 

do século V, na Irlanda: os camponeses que usavam sapatos com solado de maneira, para aquecer os 

pés começaram a brincar com os sons produzidos e assim criar diversos ritmos. Na Inglaterra, séculos 

mais tarde e durante a revolução industrial, os trabalhadores usando seus sapatos de madeira, 

desafiavam seus colegas de trabalho, com os sons produzidos por aquele sapato. Estes dois 

momentos distintos, relacionados ao surgimento do sapateado, foram responsáveis por criar duas 

danças que foram o pontapé inicial do sapateado. São elas, RESPECTIVAMENTE: 

a) Jive e Fox trot 

b) Sapateado irlandês e sapateado inglês 

c) Sapateado americano e Irish Jig 

d) Jive e Irish Jig 

e) Irish Jig e Lancashire Clog 

25 - Sobre o sapateado irlandês é CORRETO afirmar: 

a) Concentra-se somente nos pés do bailarino, permanecendo com o tronco rígido. 

b) Braços e pernas são livres para executar qualquer tipo de movimento. 

c) Concentra-se somente nos pés do bailarino, permanecendo com as mãos na cintura. 

d) A forma irlandesa do sapateado é chamada de Riverdance. 

e) Braços e pernas alternam entre os movimentos, dando dinâmica à performance. 

26 - Assinale a alternativa que indica 3 (três) referências mundiais do sapateado: 

a) Steven Harper, Jennifer Lopez, Gene Kelly. 

b) Gene Kelly, Parris Goebel, Mario Lopez. 

c) Fred Astaire, Gene Kelly, Savion Glover. 
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d) Fred Astaire, Savion Glover, Ed Morales. 

e) Savion Glover, John Travolta, Natalie Portman. 

 27 - Relacionados à compreensão musical técnica, TEMPO e COMPASSO são, 

RESPECTIVAMENTE: 

a) Uma unidade; um grupo de “tempos” reunidos. 

b) A contagem até o número 8; a metade do tempo da contagem. 

c) Uma unidade; dançar no ritmo da música. 

d) É a quantidade de “oitos” de uma coreografia; é a compreensão musical como um todo. 

e) Uma unidade, um grupo de “compassos” reunidos. 

28 - O corpo do bailarino passa por grandes transformações. Várias qualidades físicas são recrutadas 

constantemente, sendo possível perceber melhoria considerável no decorrer das aulas. O monitor de 

dança, agente responsável por estimular e coordenar tais atividades, deve ter plena ciência de que o 

corpo do aluno deve ser corretamente estimulado, para que no decorrer dos meses, a natural evolução 

de fato, apareça. Partindo deste pressuposto, indique a alternativa que NÃO DESCREVE parte da 

rotina de treinamento físico de um bailarino: 

a) Aquecimento, alongamento, exercícios de barra. 

b) Alongamento, aquecimento, musculação. 

c) Treinamento funcional, exercícios de flexibilidade, abdominais. 

d) Alongamento, musculação, teoria e história da dança. 

e) Aquecimento, Yoga, treinamento funcional. 

29 - A técnica do ballet clássico é muito importante para o bailarino, independentemente do gênero 

escolhido. Indique a alternativa que NÃO representa um movimento da técnica de Ballet Clássico: 

a) Fondu 

b) Jeté 

c) Tendu 

d) Plié 

e) Fondue 
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30 - Ter percepção integral de seu próprio corpo, reconhecendo e identificando processos e 

movimentos dele, tanto internos quanto externos. Compreender postura, contração, economia de 

movimentos e maneiras eficazes de executar determinada ação. Estamos conceituando: 

a) Hipertrofia 

b) Flexibilidade 

c) Filosofia do ser 

d) Ritmia corporal 

e) Consciência corporal 

31 - A resistência física corresponde à capacidade de tolerar esforços físicos durante um intervalo de 

tempo e pode ser dividida em resistência muscular e resistência cardiovascular. Esta qualidade física 

é fundamental para praticantes de qualquer tipo de exercício. Sobre resistência física é CORRETO 

afirmar: 

a) Fatores como idade, hábitos de vida, alimentação, preparação física e motivação são 

elementos que cruciais no desenvolvimento e manutenção da resistência. 

b) Se o indivíduo for iniciante na atividade física, é importante conseguir identificar o seu 

limite físico/resistência física por conta própria, sem acompanhamento profissional. 

c) Joelhos e coluna são preparados para todo e qualquer tipo de impacto durante atividades 

físicas intensas. 

d) Quanto mais velho o indivíduo for, melhor será sua resistência física. 

e) Resistência física não é desenvolvida através dos anos, mas sim nasce organizada/calibrada 

no indivíduo. 

32 - A improvisação em dança tem sido um recurso usado por alguns coreógrafos na criação de suas 

obras, ou em parte delas. Também é utilizada por professores em escolas de dança ou mesmo por 

algumas companhias profissionais na preparação de dançarinos para o palco. Contudo, a 

concepção/utilização da improvisação em dança é, às vezes, portadora de mal-entendidos. Como diz 

Helena Katz: “A improvisação em dança é, muitas vezes, considerada como uma „terra sem regras‟, 

onde há o pressuposto de uma erupção permanente de novidade e onde a liberdade passa a ser a 

garantia da produção do novo”. Sobre a improvisação sem acordo prévio é CORRETO afirmar: 

a) Esta forma abrange as improvisações que contam com organizações pré-estabelecidas em 

suas elaborações, seja em seu processo como em sua apresentação. 
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b) Trata-se de processos de criação que contam com improvisação como fomentadora de suas 

investigações. 

c) Os arranjos ocorrem somente no ato de sua apresentação pública. Trata-se de composições 

imprevistas, cujos encadeamentos de ações e conexões compositivas ocorrem sem 

organização anterior. 

d) Desenvolvimento da improvisação; e/ou tipos de movimentos; e/ou relações entre dança e 

outras linguagens; e/ou relações entre artistas; e/ou relação com público. 

e) São propostas experimentações como estudo e desdobramento de questões relativas à obra 

em processo. 

33 - Criar espetáculos de dança vai muito além de escolher músicas, criar coreografias e escolher 

figurinos. É preciso estar atento a iluminação, sonorização, equipe de apoio, para que tudo ocorra 

como o planejado. O palco, item importante, porém não obrigatório, para conceber um espetáculo, 

deve ser valorizado, tornando-se protagonista durante as apresentações. São tradicionais tipos de 

palco: 

a) Palco italiano, palco de arena, anfiteatro. 

b) Palco italiano, Ópera de Arame, Centro de eventos. 

c) Palco inglês, anfiteatro, palco de arena. 

d) Centreventos, Anfiteatro, Palco inglês. 

e) Plateia, Semi arena, palco inglês. 

34 - O que é proscênio? 

a) Um prolongamento do palco, no mesmo nível, que segue até o fosso da orquestra ou plateia. 

b) A estrutura responsável por manter refletores firmes e em pleno funcionamento. 

c) O espaço nas laterais do palco, logo após a coxia. 

d) Espaço reservado à plateia, sendo proibido ficar em pé. 

e) Um prolongamento do palco para as laterais, quando a coxia não está instalada. 

35 - Festivais e Mostras de dança são eventos importantes no fortalecimento da cena. No Brasil, 

muitos são conhecidos por proporcionarem troca de experiência e conhecimento entre bailarinos, 

coreógrafos e admiradores. Escolha a opção que representa 3 (três) destes eventos nacionais: 

a) Festival de Dança de Joinville, Prêmio Desterro, Rio H2k 
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b) Festa das Flores, FIH2, Oktoberfest 

c) FIH2, Rio H2k, Urban Dance Camp 

d) Rio H2K, Dança Catarina, Urban dance Camp 

e) Dança Catarina, Mostra Coreográfica, Festa das Flores 

36 - Popularizado mundialmente na performance de Michael Jackson para o especial da ABC 

Motown 25, o _____________, é um dos movimentos mais famosos do artista, porém, no contexto 

do popping, este movimento é chamado de______________. Abaixo, escolha a opção que indica as 

respostas corretas, RESPECTIVAMENTE: 

a) Moonwalk, Backslide 

b) Backslide, Moonwalk 

c) Top rock, Down rock 

d) Step touch, backslide 

e) Step touch, Destroza 

37 - A flexibilidade é um componente frequentemente negligenciado em um programa de 

condicionamento físico. O aprimoramento e manutenção de uma boa amplitude de movimento ajuda 

a melhorar a qualidade de vida e auxilia no desempenho esportivo. Sobre a flexibilidade passiva é 

INCORRETO afirmar: 

a) É a maior amplitude alcançada utilizando forças externas. 

b) É maior que a flexibilidade ativa. 

c) É a maior amplitude alcançada, usando somente a contração dos músculos agonistas e 

sinergistas. 

d) O Thera Band (faixas elásticas) é um dispositivo utilizando para melhoria da flexibilidade. 

e) Previne lesões e melhora a postura. 

38 - Considerado uma das regiões mais importantes do corpo, necessita constante manutenção e deve 

estar diariamente na rotina de exercícios físicos do bailarino. Se executado de maneira incorreta, 

poderá acarretar severas dores cervicais e lombares. Estamos falando de: 

a) Região torácica 

b) Cintura pélvica 

c) Região lombar 
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d) Cintura escapular 

e) Região abdominal 

39 - Devidamente sentado com a planta dos pés apoiadas ao próprio banco com aproximadamente 20 

cm de altura, sobre o banco coloca-se uma fita métrica de 0 a 50 cm com as mãos uma sobre a outra, 

o voluntário realizaria três movimentos seguidamente de flexão de tronco com os braços estendidos 

sem a flexão dos joelhos, sendo a maior distância atingida a considerada (ACHOUR JR, 1997). Este 

teste chamamos: 

a) Goniometria 

b) Fleximetria 

c) Cooper 

d) Sentar e alcançar 

e) Sentar e estender 

40 - Foi o primeiro filme de Hollywood com a participação de B-boys, contribuindo com a exposição 

mundial do hip hop. Seu nome é: 

a) Beat Street 

b) Dream girls 

c) Step Up 

d) Flash dance 

e) Footlose 

 


