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Hora de Treinar

1- Sobre os benefícios do uso da dança em contextos de Educação, m - arque a
única alternativa INCORRETA.

a)A dança desenvolve a motricidade

b)A dança fortalece o equilíbrio emocional

c)A dança aumenta a capacidade de concentração

d)A dança não desenvolve a imaginação e a criatividade

e)A dança permite a desenvoltura, desinibição e autoconfiança.



2 - A música folclórica pode ser usada na Educação como instrumento de valor
próprio e significativo. Diverge-se dessa concepção quando se afirma que esse
tipo de música:

a)ativa a erotização e permite à criança transformar-se em um instrumento
vivo, com sua voz e seu corpo.

b)estimula a imaginação e a criatividade, através do brincar e do caráter lúdico
das letras.

c)Propicia experiencia musical carregada de conhecimento culturalmente
construído pelas gerações anteriores.

d)oportuniza grande contribuição para o desenvolvimento social, cultural, e
emocional da criança.

e)Contribui para o desenvolvimento de importantes habilidades de todos que a
praticam.



3 - A quadrilha é considerada folclórica por:

a) possuir como característica principal os atributos divinos e religiosos e, sendo
assim, identificando uma determinada região.

b) abordar as tradições, culturas e os costumes de um povo.

c) apresentar cunho artístico e técnicas apuradas para a realização de um
grande espetáculo.

d) necessitar de um vestuário específico e rico em detalhes com brilhos para a
sua prática.

e) acontecer em salões de festa refinados e ter a influência de diversos gêneros
musicais.



4 - Tem como característica a liberdade de regras e o desenvolvimento da imaginação e da

fantasia. Ao reproduzir os diferentes papéis (de pai, mãe, professor, aluno etc.), a criança

imita situações da vida real. Simulando o “FAZ DE CONTA...” Nele, aquele que brinca dá

novos significados aos objetos, às pessoas, às ações, aos fatos etc., inspirando-se em

semelhanças mais ou menos fiéis às representadas.

Segundo Piaget, o tipo de jogo abordado no trecho é o:

a)Jogo de exercício

b)Jogo simbólico

c)Jogo de regras

d)Jogo de memoria

e)Jogo de competição
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