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01. Considerando que o Folclore é o conjunto de tradições, lendas, crenças, festas, danças e mitos de um povo e que esse conjunto de 
valores faz parte do nosso patrimônio cultural imaterial, é importante destacar que as danças folclóricas ocupam um espaço relevante, 
visto que funcionam como um importante componente de identidade cultural. A imagem e o texto convergem para a mesma área 
de representação: exemplos da dança como manifestação cultural do folclore. Nas alternativas propostas para análise, reconhecemos 
que todas elas são representações culturais de um povo, ou seja, são manifestações folclóricas. No entanto, o comando da questão 
solicita a identifi cação das manifestações que pertencem à mesma categoria que está descrita no texto como exemplo de folclore, no 
caso, a categoria das danças folclóricas. Essas manifestações são o Coco (difundido por todo o Nordeste, o Coco é a dança de roda ou 
de fi leiras mistas, de conjunto, de par ou de solo individual). Há uma linha melódica cantada em solo pelo “tirador” ou “conquista”, 
com refrão respondido pelos dançadores. Um vigoroso sapateado denominado “tropel” ou “tropé” produz um ritmo que se ajusta 
àquele executado nos instrumentos musicais. O Coco apresenta variadas modalidades, conforme o texto poético, a coreografi a, o 
local e o instrumento de música de elementos e o Maracatu (maracatu é um ritmo musical com dança, típico da região cearense 
e pernambucana), reúne uma interessante mistura de elementos culturais afro-brasileiros, indígenas e europeus. Possui uma forte 
característica religiosa. Os dançarinos representam personagens históricos (duques, duquesas, embaixadores, rei e rainha). O cortejo 
é acompanhado por uma banda com instrumentos de percussão (tambores, caixas, taróis e ganzás).

 Resposta: D

02. Na imagem proposta para análise, observamos que o atleta, na execução do movimento, explora duas capacidades físicas: a resistência 
e o equilíbrio. Note que a primeira admite a realização do exercício em considerável período; a segunda possibilita a realização de uma 
série de exercícios sustentando o corpo numa base. Na imagem em estudo, temos o exercício das argolas. As argolas são um aparelho 
utilizado na Ginástica Artística. Seu uso em competições é exclusivamente para homens. O ginasta deve realizar uma série calcada em 
força e equilíbrio, realizados pelos membros superiores do corpo.
Esta prova está presente na disputa por equipes, concurso geral e fi nal individual por aparelhos.

 Resposta: C

03. A questão exige que o aluno identifi que a expressão corporal, no caso da dança, que não pertence à categoria de danças folclóricas. As 
danças sugeridas nas alternativas – Bumba meu Boi, Quadrilha, Congado e Carnaval – confi guram-se como manifestações folclóricas, 
integrantes do Patrimônio Cultural Imaterial do povo brasileiro. A única dança que não está inserida no contexto do nosso folclore 
é o balé clássico, dança surgida no Renascimento, na corte de Catarina de Medicis, caracterizada pelo método e sistema do ensino 
coreográfi co.

 Resposta: D

04. A foto ilustra, de maneira precisa, a execução de um exercício por uma ginasta, sugerindo a amplitude máxima do movimento de suas 
pernas, destacando o ângulo de sua fl exibilidade e desenvolvendo suas habilidades motoras.

 Resposta: C

05. A questão ativa o conhecimento de mundo do aluno no que tange à identifi cação do uso de instrumentos musicais associados a seus 
respectivos ritmos populares. O cavaquinho e o violão são cordas reconhecidamente utilizadas no samba e no choro.

 Resposta: C

06. O mundo da cultura constitui um universo importante de práticas, representações, símbolos e rituais em que os jovens buscam demarcar 
uma identidade, uma afi rmação dentro do contexto social. Nesse território, a música e a dança são as práticas culturais que mais os 
mobilizam, produzindo impactos positivos no processo de formação da cidadania.
A cultura hip-hop é hoje uma das grandes manifestações de afi rmação da juventude. De origem americana, o hip-hop produzido no 
Brasil tornou-se totalmente distinto e independente, pois as questões sociais são diferentes. O movimento despontou na periferia de 
São Paulo e desenvolveu-se ao longo dos anos de 1980, tornando-se popular na década de 1990. Hoje, a cultura hip-hop é presença 
marcante nas periferias dos grandes centros urbanos do país. Confi gurado como um movimento social juvenil, caracterizado pelo 
protesto, pela afi rmação e pela valorização da cultura daqueles que a praticam. Nesse sentido, está correto o que se diz em D.

 Resposta: D

07. A partir do sentido da palavra “fruição”, cujo signifi cado nos remete à ideia de gozar ou de ter conforto, de tirar proveito, fi ca bem 
certo que a resposta desejada pela comissão de elaboradores seja o caráter lúdico, que permite experiências inusitadas.

 Resposta: D
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08. O folclore brasileiro é rico em danças que representam as tradições e a cultura de determinada região. Estão ligadas aos aspectos 
religiosos, festas, lendas, fatos históricos, acontecimentos do cotidiano e brincadeiras. As danças folclóricas brasileiras caracterizam-se 
pelas músicas animadas (com letras simples e populares) e fi gurinos e cenários representativos. Estas danças são realizadas, geralmente, 
em espaços públicos: praças, ruas e largos. Essas manifestações refl etem o modo de vida através de uma linguagem do corpo, 
expressando a cultura dos povos.

 Resposta: A

09. Faz parte de um dos aspectos mais íntimos do ser humano – a cultura. É através da cultura que carregamos a grande carga de tradição 
e história de um povo. Então está aí a grande responsabilidade que a dança tem como precursora disso.
A dança tem uma grande contribuição no desenvolvimento cognitivo do ser humano, trazendo uma carga de sociabilidade e 
relacionamento enquanto pessoa no meio. Isso é muito importante quando aplicado como ferramenta da Educação. 
A dança bem aplicada, na forma de trabalhar o corpo, faz com que a coordenação motora seja inserida no aprendizado de quem a 
pratica. Isso traz uma grande vantagem, pois toda carga de técnica nos movimentos mecânicos se refl ete em ganho para o indivíduo que 
dança. Ficando assim com uma excelente coordenação motora. Outro fato que deve ser considerado é o universo lúdico representado 
pela dança no que concerne à criação das coreografi as, elementos importantes na representação dessa importante linguagem artística.

 Resposta: E

10. 
A) Correta. Há equilíbrio compositivo em ambas, e a leveza, também, é identifi cável.
B) Incorreta. Somente em uma das fi guras há centralidade visual, e ambas incitam movimento.
C) Incorreta. Não é possível identifi car a divisão em cinco planos.
D) Incorreta. Em ambas, é possível identifi car a presença da profundidade.
E) Incorreta. A fi gura 4 é uma pintura e a outra, fotografi a.

 Resposta: A


