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CARGO: INSTRUTOR DE DANÇA 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

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

Processo Seletivo: 

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 

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 30 (trinta) minutos, com tempo máximo de 03h00 (três) horas. A Prova 
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será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 alternativas 

(a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 

 

 O Caderno de Provas será composto: 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 02 (duas) 

Raciocínio Lógico (matemática) 02 (duas) 

Conhecimentos Gerais/Atualidades 04 (quatro) 

Conhecimentos Específicos 12 (doze) 

Total de Questões 20 (vinte) 

 

 

 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 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Atenção! O excerto servirá de subsídio para as questões 1 e 2:  

Eureka! 

Cada semana, uma novidade. A última foi que pizza previne câncer do esôfago. Acho a maior 

graça. Tomate previne isso, cebola previne aquilo, chocolate faz bem, chocolate faz mal, um cálice 

diário de vinho não tem problema, qualquer gole de álcool é nocivo, tome água em abundância, mas 

não exagere... Diante dessa profusão de descobertas, acho mais seguro não mudar de hábitos. Sei 

direitinho o que faz bem e o que faz mal pra minha saúde. (...) 

Fonte: https://www.pensador.com/autor/martha_medeiros/ Acesso em 30 dez. 2019 

1 - Observe o seguinte excerto: “Diante dessa profusão de descobertas”. É possível substituir a 

palavra em destaque pelos seguintes sinônimos, EXCETO:  

a) abundância  

b) multiplicidade  

c) abastança  

d) variedade  

e) exiguidade  

2 - Analisando o excerto “Sei direitinho o que faz bem e o que faz mal pra minha saúde” 

apresentamos as seguintes proposições:  

I – Existem elementos na oração que nos fazem inferir que o sujeito que a expressa é a primeira 

pessoa do singular: EU.  

II – Os vocábulos “bem e mal” estão exercendo a função sintática de conjunção. 

III – A palavra “saúde” possui acento agudo, é trissílaba e possui um hiato.  

IV – O correspondente do verbo “faz” no futuro do presente é “fará”. 

https://www.pensador.com/autor/martha_medeiros/
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V – O excerto possui um pronome possessivo: “minha”. 

São proposições verdadeiras:  

a) Apenas as alternativas I, II e III. 

b) Apenas as alternativas I, II e V. 

c) Apenas as alternativas I, III, IV e V. 

d) Apenas a alternativa II. 

e) Apenas as alternativas III e IV. 

RACIOCÍNIO LÓGICO (MATEMÁTICA) 

3 - Assinale com V a(s) alternativa(s) verdadeira(s) e com F a(s) alternativa(s) falsa(s): 

 A raiz quadrada de 1.225 é 35. 

 A média aritmética de 12, 17 e 25 é superior a 19. 

 Um campo de futebol possui 108 metros de comprimento por 68,5 metros de largura, então a 

área desse campo é igual a 7.398 . 

 Joaquim comprou 3 dúzias de laranjas ao preço unitário de R$ 1,50, então ele gastou R$ 

54,00. 

 O valor da expressão    é igual a 10. 

A alternativa que apresenta a sequência correta é: 

a) V – V – V – V – F  

b) F – F – V – V – V  

c) V – F – V – V – V  

d) V – V – V – F – F  

e) V – F – V – F – V  

4 - Um reservatório cilíndrico para armazenar água tem sua área da base interna igual a 32,50  e 

sua altura interna igual a 2 metros. Sabe-se que no momento o reservatório está com 60% de sua 

capacidade máxima, então estará completamente cheio se acrescentarmos mais: 

a) 26.000 litros 
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b) 27.500 litros 

c) 32.400 litros 

d) 35.000 litros 

e) 39.000 litros 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

5 - O papel das emissões de CO2 nas mudanças climáticas voltou à tona durante o encontro de cerca 

de 200 países na COP 25 (Conferência do Clima da ONU), em Madri, na Espanha entre os dias 2 a 

13 de dezembro de 2019. Dados do Global Carbon Atlas (Atlas Global de Carbono, em tradução 

livre), mostram que o Brasil entrou na lista dos 15 maiores emissores em 2011. Em 2013, chegou a 

ocupar a 11ª posição e atualmente ocupa a 14º posição no ranking mundial. Pergunta-se, o que 

significa a sigla: CO2?  

Fonte: Adaptado de: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-50811386 Acesso em 28 dez.2019. 

a) gás carbônico ou dióxido de carbono 

b) efeito estufa  

c) gás natural  

d) monóxido de carbono  

e) dióxido de enxofre  

6 - A Copa do Mundo é uma competição internacional organizada pela Federação Internacional de 

Futebol a cada quatro anos. A próxima edição, de 2.022, acontecerá em Catar. Sobre a Copa e o país 

sede é INCORRETO:  

a) A edição de 2022 será a primeira realizada no Oriente Médio e a última a ter o formato de 32 

equipes, já que a competição terá uma mudança no formato e número de equipes na edição de 

2026. 

b) Geralmente, o mundial de futebol é disputado em junho e julho, mas, devido às altas 

temperaturas do verão no Catar, que passam dos 40 ºC, houve a mudança de data para os meses 

de novembro e dezembro de 2022. 

https://www.bbc.com/portuguese/topics/cdr56rdy40rt
https://www.bbc.com/portuguese/topics/cwr9jr0y464t
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-50811386
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c) Outra particularidade dessa Copa é a dimensão territorial do país-sede. O Catar ocupa uma 

área de apenas 11,6 mil km², bem menor que dos últimos países que receberam o evento: 

Rússia (17,1 milhões km²) e Brasil (8,5 milhões de km²). Com isso, as seleções não precisarão 

viajar de avião de uma cidade para outra e todos os trajetos serão realizados de ônibus. 

d) Catar é um país localizado no continente Asiático. Embora possua uma área territorial 

pequena é rico economicamente.  

e) A participação do Brasil e da Rússia já está confirmada pois os países sediaram, 

respectivamente, as Copas de 2014 e de 2018. 

https://brasilescola.uol.com.br/educacao-fisica/copa-mundo-catar-2022.htm 

7 - O IDH varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, melhor é a situação de um país. Em 2019, a 

Noruega manteve a liderança mundial com pontuação de 0,954. Na última posição entre os 184 

países analisados está mais uma vez o Níger (0,377). O Brasil aparece em 2018 com 0,761, resultado 

praticamente estável ante 2017 (0,760). Já em 2013, nosso índice era de 0,752. 

(Fonte: Adaptação de:  https://www.bbc.com/portuguese/brasil-50705895. Acesso em 28 dez. 2019)  

Para a composição do IDH são considerados os seguintes indicadores: 

a) educação, saúde e expectativa de vida. 

b) renda, mercado externo e longevidade. 

c) educação, longevidade e renda. 

d) renda, educação e natalidade. 

e) expectativa de vida, emprego e meio ambiente. 

8 - A Fundação Cultural de Seara tem como meta promover, agregar e integrar todos os segmentos, 

entidades e manifestações de ordem cultural do Município. A Fundação Cultural de Seara foi criada 

pela Lei nº. 489 de primeiro de Março de 1985 e administra conforme o decreto municipal n°. 34 de 

1999, diversas entidades públicas, a saber:  

I - Biblioteca Pública Municipal Carlos Armando Paludo; 

https://brasilescola.uol.com.br/educacao-fisica/copa-mundo-catar-2022.htm
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-50705895
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II - Casa da Cultura Biágio Aurélio Paludo; 

III - Casa da Memória Viúva Nute; 

IV - Casa do Entomólogo Fritz Plaumann; 

V - Centro de Memória Antônio Zanuzzo; 

VI - Museu Entomológico Dr. Fritz Plaumann.  

Com relação às entidades públicas citadas acima é INCORRETO o exposto em:  

a) A Fundação Cultural de Seara administra todas as entidades públicas descritas entre os itens I a 

VI. 

b) A Casa da Viúva Nute foi construída em 1935 e ampliada em 1952. Além de servir de 

residência, a casa era hospedaria dos viajantes, tropeiros provindos do Rio Grande do Sul com 

destino ao Oeste de Santa Catarina e Sudoeste do Paraná, e para compradores de terra. 

c) A ideia de construir um espaço próprio para a cultura de Seara tomou forma a partir da doação 

do prédio do antigo moinho de trigo Seara em maio de 1988, pela Seara Industrial S/A. A 

construção foi reestruturada e restaurada e transformada na Casa da Cultura Biágio Aurélio 

Paludo, em homenagem ao idealizador do moinho. 

d) Localizado junto ao Museu Entomológico Doutor Fritz Plaumann, o Centro de Memória 

Antônio Zanuzzo é uma entidade responsável por preservar, restaurar e salvaguardar objetos, 

móveis, documentos, livros, discos, filmes, fotografias, entre outros que, de certa forma trazem 

consigo a memória histórica do povo searaense. 

e) O Museu Entomológico Doutor Fritz Plaumann abriga mais de 80 mil exemplares de 17 mil 

espécies diferentes de insetos que poderão ser observados pelos visitantes. 

Fonte: https://www.seara.sc.gov.br/cms/pagina/ver/codMapaItem/73382  e https://www.seara.sc.gov.br/cms/link/link-

cabecalho/codMapaItem/6968 Acesso em 30 dez. 2019. 

 

 

https://www.seara.sc.gov.br/cms/pagina/ver/codMapaItem/73382
https://www.seara.sc.gov.br/cms/link/link-cabecalho/codMapaItem/6968
https://www.seara.sc.gov.br/cms/link/link-cabecalho/codMapaItem/6968
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

INSTRUTOR DE DANÇA 

9 - Assim como a música e do teatro, a dança é uma das artes mais antigas: foi a expressão através da 

linguagem gestual e a primeira forma de comunicação do homem. Indique qual das alternativas é 

VERDADEIRA, relacionada ao surgimento da dança: 

a) A dança nasceu somente para adorar deuses. 

b) A dança nasceu como forma de manifestação corporal e servia para expressar o amor, 

revolta, o sucesso da colheita, a chegada do dia ou noite, adorar deuses, festejar. 

c) A dança nasceu como expressão artística e foi criada para ser levada aos palcos, arenas e 

locais públicos. 

d) Era proibida para crianças, pois o seu significado era complexo demais para ser 

compreendido. 

e) A dança nasceu como forma de protesto aos Deuses, pois prejudicavam a plantação e o 

sucesso da colheita. 

10 - O ballet de repertório é o tipo de ballet que possui uma história dentro dele, sendo contada e 

representada através da dança. Criadas no século XIX, quando reproduzidas, as coreografias devem 

minuciosamente seguidas conforme a montagem original, citando adaptações quando existirem. 

Assinale a alternativa que indica 3 dos mais famosos ballets de repertório. 

a) Ballet negro, Elevé, Lago dos Cisnes. 

b) Lago dos cisnes, Le Petit Prince, Giselle. 

c) Giselle, Coppélia, Paquita. 

d) Paquita, Lago dos Cisnes, Orfeu. 

e) Le petit Prince, Orfeu, Coppélia. 

11 - No Brasil há um grande número de obras de dança nacional e internacionalmente conhecidas. 

Companhias, grupos e pesquisadores em dança que exportam espetáculos, bailarinos e produções 

para o mundo. _____________________, responsável pela cia de dança que leva seu nome, criou 

grandes espetáculos como “4x4”, “Nó”, “Casa” e o mais recente trabalho “Cão sem Plumas”, de 

2017. Estamos falando de: 

a) Deborah Colker 
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b) Rodrigo Pederneiras 

c) Bruno Beltrão 

d) Roseli Rodrigues 

e) Octávio Nassur 

12 - O termo ritmo tem origem na palavra grega rhytmos, que significa qualquer movimento regular, 

constante, simétrico. Relacionado ao ritmo, é CORRETO afirmar: 

a) É um movimento descoordenado. 

b) O único componente do ritmo é o som. 

c) É uma repetição de intervalos musicais regulares ou irregulares, fortes ou fracos, longos ou 

breves. 

d) Na educação infantil (alfabetização), não é uma habilidade importante, pois ´não dá à 

criança a noção de duração e sucessão. 

e) O ritmo não é fundamental ou obrigatório para a música. 

13 - “Com os calcanhares juntos, os pés ficam abertos um para cada lado, em linha reta. Os joelhos 

seguem a linha dos dedos dos pés”. Esta descrição remete à: 

a) Terceira posição 

b) Posição de ataque 

c) Posição de partida 

d) Quinta posição 

e) Primeira posição 

14 - Nas opções descritas a seguir, qual delas é importante numa aula prática de dança? 

a) Ritmo, Agilidade, Atenção e Coordenação. 

b) Atenção, foco, corpo esbelto e ritmo. 

c) Boa comunicação oral, foco, agilidade, disciplina. 

d) Ritmo, coordenação motora, força e boa escrita. 

e) Persistência, agilidade, bondade e ritmo. 
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15 - O fenômeno da composição coreográfica traz aspectos como a intuição, intencionalidade e a 

percepção, ou seja, o indivíduo está inserido nesse fenômeno quando dança. Os três elementos 

básicos que constituem a composição coreográfica são: 

a) Movimento humano, teoria, prática. 

b) Expressividade, teoria, ação. 

c) Técnica, expressividade e concentração. 

d) Movimento humano, expressividade e técnica. 

e) Vontade, expressividade e persistência. 

16 - Tibúrcio (2009) cita Laban que ensina que “é com o corpo que adquirimos conhecimento[...] não 

é possível separar conceitos abstratos da experiência corporal. Os esforços, expressão externa da 

energia vital interior, apresentam características (fatores) que quando combinados nas suas 

qualidades geram tipos de vocabulários de movimentos infinitos e aprendizagens diversas”. Estamos 

falando de: 

a) Ritmo cardíaco 

b) Liberdade de expressão 

c) Sociabilidade 

d) Noção de problemas físicos 

e) Consciência corporal 

17 - Explorar o caráter do movimento é uma das premissas do ensino de dança. Identifique abaixo, a 

opção que define “movimento funcional” e “movimento expressivo”, respectivamente. 

a) Deslocamento em sapatilha de ponta, dançar. 

b) Descer escadas, dançar. 

c) Subir escadas, ajoelhar-se. 

d) Dançar, escovar os dentes. 

e) Escrever, pentear os cabelos. 

18 - A dança enquanto um processo educacional, não se resume simplesmente em aquisição de 

habilidades, mas sim, poderá contribui para o aprimoramento das habilidades básicas, dos padrões 

fundamentais do movimento, no desenvolvimento das potencialidades humanas e sua relação com o 

mundo. O uso da dança como prática pedagógica favorece a criatividade, além de favorecer no 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 95/2019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA - SC 

11 
 
 

processo de construção de conhecimento. Sob esta perspectiva, escolha a opção que contempla 

benefícios da dança como ferramenta de evolução do ser humano: 

a) Sociabilidade, introspectividade, senso comum. 

b) Irritação, humor, senso coletivo. 

c) Sensibilidade, respeito, senso crítico. 

d) Argumentação, solidão, tristeza. 

e) Senso artístico, senso coletivo, introspectividade. 

19 - O ___________________é uma lista de equipamentos de sonorização e/ou iluminação que serão 

necessários para conceber um espetáculo/show. Pode exigir um determinado equipamento e além 

disso, também dimensiona valores mínimos para dimensionamento de energia, para geradores (em 

caso de falta de energia), posição dos equipamentos ("A ilha de som” se situará a 25 metros de 

distância do centro do palco"), cobertura e tudo o que for possível. 

a) Rider técnico 

b) Mapa de palco 

c) Imput list 

d) Output checklist 

e) Mapa geral 

20 - Surge durante o Renascimento, na virada do século XV para o XVI, quando o homem passa a 

ocupar o centro do universo. Surge nessa época a noção de perspectiva que dá o tom à pintura. Dos 

quadros para os palcos, muda-se o espaço cênico, até então o usado pelos gregos. 

No__________________ os espectadores ficam apenas de frente. 

a) Teatro de arena 

b) Teatro a céu aberta 

c) Palco elisabetano 

d) Palco italiano 

e) Proscênio 

 

 


