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01. 
I. Correta: Destaca-se a construção da fragilidade feminina, distinta, portanto, da virilidade própria da masculinidade, como causa 

da não pertinência de esporte pelas mulheres, na medida em que contrariava sua natureza física;
II. Correta: Registra-se crescente participação feminina nas atividades produtivas, especialmente, como decorrência da urbanização 

industrial desenvolvida no século XX;
III. Incorreta: A crescente participação das mulheres no esporte não se deve ao uso de drogas para alcançar índices equivalentes aos 

dos homens, até porque as diferenças de índices nas modalidades que exigem maior força física ainda são marcantes;
IV. Incorreta: As mulheres não são menos competitivas que os homens. O fato de terem desempenho físico mais modesto não signifi ca 

não competitividade.

 Resposta: A

02. As duas manifestações que foram reconhecidas como Patrimônio Imaterial da Humanidade pela Unesco foram o frevo e a capoeira. 
Essas duas manifestações, antes reconhecidas apenas como Patrimônio Cultural Imaterial do Povo Brasileiro, agora alcançam uma 
projeção internacional pela importância como grandes legados culturais de natureza popular e raízes históricas e culturais.

 Resposta: E

03. As imagens propostas para análise, obtidas de uma partida de voleibol, esporte presente no cotidiano do povo brasileiro, sinalizam 
para três movimentos específi cos da prática desse esporte: saque (movimento para colocar a bola em jogo), defesa (movimento que 
tenta impedir o sucesso do ataque) e ataque (movimento que tenta minar a defesa e constituir um ponto).

 Resposta: A

04. A aptidão física diz respeito à capacidade de o ser humano reunir condições necessárias para desenvolver exercícios no seu cotidiano, 
independente da sua idade.

 Resposta: C

05. O valor da diversidade artística e da tradição cultural da dança Xavante origina-se, segundo as ideias do texto, da preservação de uma 
identidade entre a manifestação gestual e a novidade dos cantos a serem entoados.

 Resposta: E

06. De acordo com o texto, a linguagem corporal é uma forma de comunicação não verbal. Expressa por meio de movimentos coreografados 
ou mesmo naturais, uma linguagem sensível e criativa, permitindo o desenvolvimento de uma comunicação bastante lúdica. É a estética 
do corpo promovendo o ato de comunicação e expressão através dos movimentos. 

 Resposta: C

07. Acerca de danças folclóricas, é certo entender a diversidade cultural caracterizada por esses eventos. Particularmente, a quadrilha 
mostra tradições e costumes de determinados povos ou regiões distintas de uma mesma nação. É muito comum que essa dança seja 
praticada no Nordeste brasileiro, manifestação bastante aplaudida em nossas terras.

 Resposta: B

08. A questão solicita que o candidato reconheça as marcas da oralidade no discurso. A única alternativa em que isso fi ca evidenciado é a D, 
quando o autor diz “aposentando pra valer”. A aposentadoria é um direito e, para sua realização, é necessário cumprir os preceitos 
da legislação específi ca. Nesse caso, a expressão “pra valer” é uma maneira de dizer que Pelé, na verdade, não se aposentou, ao 
deixar o futebol brasileiro.

 Resposta: D

09. No rap, há uma proximidade das notas na melodia. No desenvolvimento da canção, há o privilégio da recitação em detrimento do ato 
de cantar melodiosamente. É como se fosse uma poesia recitada, acompanhada de uma melodia marcante.

 Resposta: C
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10. A capoeira é uma expressão cultural caracterizada por seus movimentos ágeis e harmoniosos, em ritmo de música e aspectos 
coreográfi cos. Na capoeira, os praticantes utilizam mais os movimentos com os pés e a cabeça e menos os movimentos com as mãos. 
Os praticantes não se atracam, mantendo uma certa distância para execução dos movimentos. O principal instrumento utilizado na 
capoeira é o berimbau. É ele que dita o ritmo e o estilo de jogo, dando um som característico à capoeira.

 Resposta: C

11. Obs.: O comando correto da questão é: “Assinale a afi rmação que deixa de se identifi car com essa importante manifestação artística:
”A dança, enquanto expressão corporal, promove o desenvolvimento da sensibilidade, promove o aprimoramento das habilidades 
físicas, potencializa a criatividade e favorece a comunicação com o mundo através da linguagem do corpo.” Assim, a dança funciona 
como um importante instrumento de conhecimento e expressão do homem.

 Resposta: D

12. Catira ou cateretê (MG, SP) – é executada exclusivamente por homens, organizados em duas fi leiras opostas. Na extremidade de 
uma delas, fi ca o violeiro que tem à sua frente o seu “segunda”, isto é, outro cantador que o acompanha na cantoria. O início é 
dado pelo violeiro que toca o “rasqueado”, para os dançadores fazerem a “escova” – bate-pé, bate-mão, pulos. Prossegue com os 
contadores iniciando uma moda de viola. Os músicos interrompem a cantoria e repetem o rasqueado. Os dançadores reproduzem o 
bate-pé, o bate-mão e os pulos. Vão alternando a moda e as batidas de pé e mão. Acabada a moda, os cativeiros fazem uma roda e 
giram batendo os pés alternados com as mãos: é a fi guração da “serra acima”: fazem meia-volta e repetem o sapateiro e as palmas 
para o “serra abaixo”, terminando com os dançadores nos seus lugares iniciais. O catira encerra com Recortado: as fi leiras trocam de 
lugar, fazem meia-volta e retornam ao ponto inicial. Neste momento, todos cantam o “levante”, que varia de grupo para grupo. No 
encerramento do recortado, os catireiros repetem as batidas dos pés.
O samba é uma dança popular e gênero musical derivado de ritmos e melodias de raízes africanas, como o lundu e o batuque. A 
coreografi a é acompanhada de música em compasso binário e ritmo sincopado. Tradicionalmente, é tocado por cordas (cavaquinho 
e vários tipos de violão) e variados instrumentos de percussão. Por infl uência das orquestras americanas em voga a partir da segunda 
guerra mundial, passaram a ser utilizados também instrumentos como trombones e trompetes, e por infl uência do choro, fl auta e 
clarineta. Apesar de mais conhecido atualmente como expressão musical urbana carioca, o samba existe em todo o Brasil.

 Resposta: E

13. Segundo o texto, o Oforahai tem origens na ideia da preservação de uma identidade ancestral, que une canto e dança numa forma 
de culto dos espíritos dos antepassados.

 Resposta: E

14. Maculelê (BA) – Bailado guerreiro desenvolvido por homens, dançadores e cantadores, todos comandados por um mestre, denominado 
“macota”. – Os participantes usam um bastão de madeira ou facão com cerca de 60 centímetros de comprimento. Esses objetos são 
batidos uns contra os outros em ritmo fi rme e compassado. Essas pancadas presidem toda a dança, funcionando como marcadores 
do pulso musical. A banda que anima o grupo é composta por atabaques, pandeiros, às vezes, violas de doze cordas. As cantigas são 
puxadas pelo “macota” e respondidas pelo coro.

 Frevo – Este estilo pernambucano de carnaval é uma espécie de marchinha muito acelerada, que  ao contrário de outras músicas de 
carnaval, não possui letra, sendo, simplesmente, tocada por uma banda que segue os blocos carnavalescos enquanto os dançarinos 
se divertem dançando. Os dançarinos de frevo usam, geralmente, um pequeno guarda-chuva colorido como elemento coreográfi co.

 Catira – Também conhecida como cateretê, é uma dança caracterizada pelos passos, batidas de pés e palmas dos dançarinos. Ligada 
à cultura caipira, é típica da região interior dos estados de São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. O instrumento 
utilizado é a viola, tocada, geralmente, por um par de músicos.

 Chula – Um dos mais importantes livros de viagem referente ao estado do Rio Grande do Sul – a Notícia Descritiva da Província do Rio 
Grande de São Pedro do Sul, escrito por Nicolau Dreys, em 1817, e publicada em 1839 – foi acentuado por uma passagem da obra, 
em que o viajante nos fala que a sociedade dos gaúchos era uma sociedade sem mulheres. Naquela época “gaúcho” era um termo 
pejorativo indígena, homem sem lar e sem querência – bem distinto do campeiro das estâncias, apegado à terra e à família. O tempo 
passa-se em jogar, tocar ou escutar uma guitarra n’alguma pulperia, e às vezes, dançando chula, sem a participação de mulheres, 
enfi m, a chula é dança de agilidade masculina ou de habilidade sapateadora, em que os executantes demonstram suas qualidades 
individuais.

 Torém (CE) – Dança de terreiro com participação de ambos os sexos, que se colocam em formação circular, com o dançador solista 
ao centro. Tocando o Aguaim – espécie de maracá – o solista executa movimentos de recuo e avanço, demais participantes marcam o 
compasso musical com batidas de pés enquanto vão girando a roda no sentido anti-horário. A música, à capela, é cantada pelo solista 
e repetida pelo coro de dançadores. O “mocororó” – suco de caju fermentado – é distribuído durante todo o tempo da dança.

 Resposta: D

15. De acordo com o texto, entende-se que a prefeitura de Fortaleza tem desenvolvido programas de incentivo à prática de atividade 
física, a fi m de que a população saia do sedentarismo. Embora esse dado seja animador, é fato que somente uma pequena parcela 
da população pratique atividades físicas.

 Resposta: C



OSG.: 101822/16

Resolução – Língua Portuguesa V

16. O ballet Clássico consiste de três elementos inter-relacionados: Técnica, Música e Atuação. Os estudantes ganham disciplina da mente 
e do espírito, assim como do corpo. Permite que eles se expressem como indivíduos, artisticamente, o que pode ser passado para os 
outros aspectos de suas vidas.

Para todos os estudantes, os benefícios do treinamento de ballet clássico são logo vistos:
• Desenvolvendo a sociabilidade e novas amizades;
• Encorajando a disciplina física e o controle e conhecimento de seu corpo;
• Inspirando um senso de confi ança física e mental;
• Encorajando uma boa postura e habilidade corporal;
• Entendendo a relação entre música, ritmo e movimento controlado;
• Promovendo o conhecimento de outras formas de arte, associadas ao ballet clássico;
• Ensinando-lhes o gosto pelas artes cênicas. 

 Resposta: A

17. Break dancing (Breakdance ou b-boxing em alguns lugares) é um estilo de dança de rua, parte da cultura do hip-hop, criada nos 
anos de 1970 em Nova York, por negros e latinos. Normalmente, esse estilo de dança caracteriza-se por movimentos de improviso, 
representando a própria dinâmica da vida urbana. Essa importante manifestação da cultura de rua é utilizada hoje como entretenimento, 
competição e apresentação artística.

 Resposta: B

18. A dança é uma das linguagens mais antigas que o homem conhece. E como linguagem propõe um processo de comunicação através 
dos movimentos do corpo. Como forma de expressão artística, a dança tornou-se um forte elemento de identidade cultural dos povos, 
representando aspectos místicos, tradições, valores sociais, histórias entre outros aspectos. Nesse sentido, é coerente que a dança é, 
inegavelmente, uma das grandes formas de representação da cultura de um povo.

 Resposta: B

19. Através da passagem “Hoje as amarelinhas variam nos formatos geométricos e na quantidade de casas. As palavras ‘céu’ e ‘inferno’ 
podem ser escritas no começo e no fi nal do desenho, que é marcado no chão com giz, tinta ou graveto”, tomando como referência 
fatos históricos, o texto faz alusão ao processo de adaptação pelo qual passou a brincadeira citada no texto. Nesse sentido, conclui-se 
que as brincadeiras comportam a possibilidade de reinvenção no contexto em que é realizada.

 Resposta: E

20. É importante dizer que as lutas são um conteúdo ofi cial da disciplina de Educação Física, apresentado pelos Parâmetros Curriculares 
Nacionais. A prática da luta, em sua iniciação esportiva, apresenta valores que contribuem para o desenvolvimento pleno do cidadão. 
As lutas devem servir como instrumento de auxílio pedagógico ao profi ssional de educação física; o ato de lutar deve ser incluído 
dentro do contexto histórico-sociocultural do homem, pois o ser humano luta desde a pré-história pela sua sobrevivência. Outro fator 
é a fi losofi a de vida proporcionada pelas lutas, viabilizando formação estética e cidadã do praticante.

 Resposta: B
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