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1. A Capoeira Regional foi criada por: 
a) Mestre Bimba. 
b) Mestre Canjiquinha. 
c) Mestre Waldemar. 
d) Mestre Gato. 

 

2. Aponte a alternativa que possui características da Capoeira 
Regional: 
a) Exclusivamente jogo de chão. 
b) Jogo de chão e malícia. 
c) Movimentos de artes marciais e treinamento 

sistemático. 
d) Movimentos lentos e malícia. 

 

3. Analise as características abaixo: 
I. Exame de admissão. 

II. Batizado. 
III. Esquenta banho. 
IV. Curso de especialização. 

Quais delas são consideradas características da Capoeira 
Regional? 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas I, II e IV. 
c) Apenas III e IV. 
d) I, II, III e IV. 

 

4. Sobre o berimbau, analise as afirmações abaixo e aponte a 
alternativa correta: 

I. É um instrumento de sopro. 
II. Possui origem africana.  

a) I e II estão incorretos. 
b) I e II estão corretos. 
c) Apenas I está correto. 
d) Apenas II está correto. 

 

5. Sobre a história da capoeira, assinale a alternativa correta: 
a) Os índios brasileiros foram os precursores da capoeira, 

mas no período da escravidão, ensinaram aos escravos 
africanos trazidos para cá, os quais acabaram 
difundindo e aperfeiçoando essa arte. 

b) A capoeira iniciou-se única e exclusivamente para 
garantir diversão aos escravos africanos, presos nas 
senzalas do nosso país. O senhor de engenho permitia 
que durante a noite, os escravos se reunissem para a 
prática da arte. 

c) Devido à necessidade de trabalhadores nos engenhos 
produtores de açúcar, iniciou-se a utilização da mão de 
obra africana. Muitos desses escravos vinham da região 
de Angola, e faziam danças ao som de músicas. Diante 
à necessidade de proteção ante a violência dos 
senhores de engenho e a proibição da prática de 
qualquer luta, desenvolveram a capoeira, que para eles 
era uma luta, disfarçada de dança. 

d) Devido à falta de entretenimento, foi ensinada a arte 
da capoeira aos escravos africanos que viviam na 
senzala, com intuito de garantia de diversão aos 
senhores de engenho e a toda a sua família. 

 

6. Sobre os Quilombos, assinale a alternativa INCORRETA: 
a) Os Quilombos eram núcleos de agrupamento de 

escravos, os quais produziam alimentos e roupas para a 
subsistência. 

b) Os habitantes dos Quilombos eram chamados de 
quilombolas. 

c) Palmares é o mais conhecido dos Quilombos. 
d) Os Quilombos eram formados não só por escravos, 

como por índios e jesuítas. 
 

7. Sobre Zumbi, aponte a alternativa correta: 
a) Zumbi é considerado por grande parte da população 

brasileira como um símbolo de resistência e luta pela 
liberdade da população escrava. O Dia de sua morte, 
20 de novembro, foi adotado como o Dia da 
Consciência Negra. 

b) Zumbi é considerado um símbolo da derrota dos 
escravos perante os senhores de engenho, e o dia de 
sua morte é considerado um dia de luto no Estado de 
Alagoas. 

c) Zumbi foi considerado um traidor, pois informou ao 
bandeirante Domingos Jorge Velho a localização do 
Quilombo que ele próprio liderava. 

d) Zumbi foi considerado um grande inventor de sua 
época, pois mesmo sendo escravo, sem recurso algum, 
criou a moenda e o triturador dos grãos de café. 

 

8. Assinale a alternativa INCORRETA: 
a) A roda de capoeira é um círculo de pessoas em que é 

jogada a capoeira. 
b) O jogo entre dois capoeiristas pode terminar ao toque 

do berimbau ou quando algum capoeirista da roda 
entra entre os dois e inicia um novo jogo com um 
deles. 

c) A ginga é um movimento de pernas básico na capoeira. 
d) O golpe no oponente sempre é completo, uma vez que 

a capoeira busca ferir o oponente. 
 

9. A música é um componente essencial na capoeira, pois 
determina o ritmo e o estilo de jogo. Os diferentes ritmos 
são chamados de toques. O toque em que se toca com um 
berimbau médio, dois pandeiros um em cada lado fazem 
parte da formação da bateria, e que transmite muita 
energia e exige dos capoeiristas muita técnica e atenção é 
conhecido como: 
a) Toque de Angola. 
b) Iúna. 
c) Benguela. 
d) Toque de São Bento Grande de Bimba. 
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10. Em que consiste a “cintura desprezada”? 
a) É uma sequência de golpes ligados e balões 

(movimentos de projeção da capoeira), que projetam o 
parceiro a cair em pé ou agachado. 

b) É uma sequência de golpes ligados e balões 
(movimentos de projeção da capoeira), que projetam o 
parceiro a cair sentado. 

c) É o nome do alongamento dado após o término da 
aula. 

d) É um golpe no qual um pé fica firme ao chão, enquanto 
o outro sobe, através de um movimento de rotação, 
varrendo a horizontal, atingindo o adversário com a 
parte externa do pé. 

 

11. Analise as afirmações abaixo e aponte a alternativa correta: 
I. Iúna é um toque de berimbau, tocado no final da aula 

ou em eventos especiais, onde somente alunos 
formados tem acesso à roda de capoeira, com intuito 
de demonstrar um jogo bonito, com movimentos de 
projeção. 

II. Batizado é o momento em que o aluno encontra-se 
apto para jogar pela primeira vez na roda, recebendo 
um apelido e sua primeira graduação. 

a) I e II estão incorretos. 
b) I e II estão corretos. 
c) Apenas I está correto. 
d) Apenas II está correto. 

 

12. João, aluno do Mestre Toco, está vestido com um cordão 
verde na cintura. Isso significa que: 
a) João é um aluno iniciante. 
b) João é um aluno batizado. 
c) João é um aluno estagiário. 
d) João é monitor. 

 

13. Mestre Toco irá dar um cordão nas cores verde amarelo e 
azul à Marreta. Isso significa que Marreta será considerado: 
a) Contramestre. 
b) Aluno graduado. 
c) Aluno formado. 
d) Mestre. 

 

14. O título de Grão-Mestre é: 
a) O mais alto nível que um capoeirista pode chegar. 
b) Um nível abaixo ao de Mestre. 
c) Um nível intermediário, entre Contramestre e Mestre. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. Trata-se de um golpe no qual o praticante agacha-se sobre 
a perna da frente e, com a outra perna livre, faz um 
movimento de rotação, varrendo ou na horizontal ou na 
diagonal. No momento do movimento de rotação as duas 
mãos vão ao solo, e atinge-se o adversário violentamente 
com o calcanhar: 
a) Martelo em pé. 
b) Meia Lua de Compasso. 
c) Rabo de arraia. 
d) Asfixiante. 

 

Leia o texto abaixo e responda as questões 16 à 18. 
 

O Martelo 
As rodas rangem na curva dos trilhos 

Inexoravelmente. 
Mas eu salvei do meu naufrágio 
Os elementos mais cotidianos. 

O meu quarto resume o passado em todas as casas que 
habitei. 

 
Dentro da noite 

No cerne duro da cidade 
Me sinto protegido. 

Do jardim do convento 
Vem o pio da coruja. 

Doce como arrulho de pomba. 
Sei que amanhã quando acordar 

Ouvirei o martelo do ferreiro 
Bater corajoso o seu cântico de certezas. 

(Manuel Bandeira) 
 

16. O termo “inexoravelmente” no texto acima continua com o 
mesmo sentido se substituído por: 
a) Levemente. 
b) Rigorosamente. 
c) Inutilmente. 
d) Legitimamente. 

 

17. A classificação morfológica dos termos em destaque (mas, 
eu, me, como) respectivamente, é: 
a) Conjunção adversativa, pronome pessoal reto, 

pronome pessoal oblíquo, conjunção comparativa. 
b) Conjunção conformativa, pronome pessoal oblíquo, 

pronome pessoal reto, conjunção comparativa. 
c) Advérbio, pronome pessoal reto, pronome pessoal 

oblíquo, conjunção comparativa. 
d) Conjunção condicional, pronome pessoal reto, 

pronome pessoal reto, conjunção concessiva. 
 

18. Sobre os substantivos do texto, assinale a alternativa 
correta: 
a) Pomba e coruja são substantivos próprios. 
b) Rodas, trilhos e quarto são substantivos concretos. 
c) Convento, doce e cânticos são substantivos abstratos. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 

 
 
 

http://poemasdebandeira.blogspot.com/2009/09/o-martelo.html


             MONITOR (ESPECIALIZAÇÃO CAPOEIRA) 

PS ITU 04/2010 – Tarde – Monitor Capoeira Página 3 

19. Indique a alternativa em que todas as palavras estão 
escritas corretamente: 
a) Salsicha – caxumba – xicória – cachimbo. 
b) Xuxu – xaxim – deleitosa – singeleza. 
c) Hospitalização – ausência – louza – gasosa. 
d) Chinesa – colonização – rigidez – laxante. 

 

20. Dadas às palavras: 
1.  A-bre-via-ção.  
2.  Coo-pe-rar.  
3.  I-ne-pto  
A separação silábica está correta em: 
a) Apenas 1. 
b) Apenas 2. 
c) Apenas 3. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 

 

21. Nas palavras médio, céu e malha há, respectivamente: 
a) Ditongo decrescente – ditongo crescente – encontro 

consonantal. 
b) Ditongo decrescente – ditongo crescente - dígrafo. 
c) Ditongo crescente – ditongo decrescente – encontro 

consonantal. 
d) Ditongo crescente – ditongo decrescente - dígrafo. 

 

22. Estude muito, pois só assim passará no concurso! O verbo 
sublinhado está conjugado no: 
a) Futuro do pretérito do modo indicativo. 
b) Futuro do presente do modo indicativo. 
c) Presente do modo indicativo. 
d) Presente do modo subjuntivo. 

 

23. Indique a alternativa que apresenta erro de concordância 
verbal: 
a) Remédios, roupas, mantimentos, tudo ajudou as 

vítimas do terremoto. 
b) Ele encomendou bolos e tortas confeitadas. 
c) Já são sete horas da noite. 
d) Comprovou-se curas contra o câncer. 

 

24. Aponte a alternativa em que a conjugação do verbo NÃO 
está de acordo com a norma culta da língua: 
a) Eu meço um metro e meio. 
b) Se eu prevesse isso, não teria ido.  
c) O Juiz interveio na discussão. 
d) Não reaveremos o que foi roubado. 

 

25. Os pais andavam apreensivos pelo hospital. A devida 
classificação sintática do termo em destaque é: 
a) Objeto direto. 
b) Predicativo do objeto. 
c) Predicativo do sujeito. 
d) Complemento nominal. 

 
 
 
 
 
 

26. Analise as orações abaixo: 
I. Luciana parece feliz.  

II. O boxeador deixou-o machucado.  
Os predicados das orações se classificam como, 
respectivamente: 
a) Predicado verbal e predicado nominal. 
b) Predicado nominal e predicado verbo-nominal. 
c) Predicado verbal e predicado nominal. 
d) Ambos os predicados são nominais. 

 

27. Há uma palavra masculina em: 
a) Aguardente.  
b) Alface.  
c) Champanhe.  
d) Libido.  

 

28. Analise as assertivas abaixo: 
I. A figura de linguagem Elipse consiste na omissão de 

um termo ou oração que pode ser facilmente 
subentendida no contexto. 

II. Na frase “O Amor (...) é um contentamento 
descontente” tem-se a figura de linguagem paradoxo. 

a) I e II estão corretas. 
b) I e II estão incorretas. 
c) Apenas I está correta. 
d) Apenas II está correta. 

 

29. Assinale a alternativa que apresenta erro em ao menos uma 
palavra em destaque: 
a) Apesar de suscinta, a pesquisa foi muito bem feita. 
b) Estou obcecado por mingau de maisena. 
c) O capixaba era tão espontâneo que conquistou o 

pessoal. 
d) Com essa contenção, não darei gorjeta ao garçom. 

 

30. Indique a alternativa em que a palavra em destaque foi 
utilizada incorretamente: 
a) No teatro, meu assento estava quebrado.  
b) O encanador consertou o vazamento no banheiro.  
c) Todos os catequistas acenderam as velas brancas.  
d) O pobre castor foi cassado pela jiboia.  

 

31. O Brasil sagrou-se campeão mundial de vôlei masculino 
2010, em torneio realizado na Itália, e um dos jogadores 
brasileiros foi considerado o melhor jogador do 
campeonato. Estamos falando de: 
a) Giba. 
b) Leandro Vissotto. 
c) Murilo. 
d) Rodrigão. 

 

32. As cidades de Varsóvia, Estocolmo e Dublin são 
consideradas capitais de quais países, respectivamente? 
a) República Tcheca, Suécia e Islândia. 
b) Polônia, Suécia e Irlanda. 
c) Polônia, Noruega e Irlanda. 
d) Eslováquia, Noruega e Finlândia.   
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33. Notícia amplamente divulgada pela imprensa escrita e 
falada, 33 mineiros foram resgatados, após soterramento 
de uma mina de cobre depois de permanecerem mais de 
dois meses em um cubículo a mais de 600 metros da 
superfície. Esse fato ocorreu: 
a) No Chile. 
b) Na Bolívia. 
c) No México. 
d) Na Venezuela. 

 

34. Ao assumir o poder soviético em 1985, Mikhail Gorbatchov 
encontrou a população ansiosa por mudanças políticas e 
econômicas. Diante desse quadro, o Partido Comunista deu 
início a uma série de reformas na política e na economia 
soviéticas. Essas reformas são chamadas pelas palavras 
russas Glasnost e Perestroika. Sobre a Glasnost, pode-se 
afirmar que: 
a) Significa reestruturação, e buscava facilitar a entrada 

de multinacionais na antiga União Soviética. 
b) Significa liberdade, e tentava libertar os presos 

políticos capturados durante o governo de Stalin. 
c) Significa transparência, e identificava as medidas de 

liberalização e abertura política. 
d) Significa rebeldia, e significa as tentativas de 

transformar a economia soviética em capitalista.  
 

35. O segundo governo de Getúlio Vargas (1950-1954) 
terminou: 
a) Com a sua renúncia. 
b) Com o seu suicídio. 
c) Com o seu assassinato. 
d) Com o seu impeachment. 

 

36. Uma P.A. tem 10 elementos e a soma do 1º termo com o 
último é 32. Quanto é a soma dos termos dessa P.A.? 
a) 150. 
b) 140. 
c) 160. 
d) 180. 

 

37. Resolvendo a equação irracional, 

                em  , obtém-se: 
a) {-1, 3}. 
b) {-3, 1}. 
c) {4}. 
d) {1}. 

 

38. Se a razão entre dois números é     e a soma de seus 

quadrados é 369, qual é a diferença entre eles? 
a) 3. 
b) 8. 
c) 5. 
d) 7. 

 

 

 

 

 

39. A altura do triângulo equilátero inscrito numa 
circunferência de raio igual a 18 cm é: 
a) 21 cm. 
b) 36 cm. 
c) 27 cm. 
d) 42 cm. 

 

40. Quarenta e cinco operários constroem um trecho de uma 
estrada em 32 dias, trabalhando 12 h por dia. Quantos dias 
serão necessários para que 60 operários construam outro 
trecho igual ao primeiro, trabalhando 8 h por dia? 
a) 36 dias. 
b) 42 dias. 
c) 28 dias. 
d) 26 dias. 

 

41. Classifique as afirmações abaixo em V (verdadeiro) e F 
(falso) e assinale a alternativa correta: 

I.   
 

 
 
 

    

II.     
 

 
  

III.           

IV.   
 

 
 
 

  
 

 
  

V.                        

VI. 
  

  
    

 

a) Apenas II, IV e V são verdadeiras. 
b) Apenas I, II e IV são falsas. 
c) Apenas II, III, IV e VI são verdadeiras. 
d) Apenas I e IV são falsas. 

 

42. No final de quantos meses receberei R$ 1.875,00 se aplicar 
R$ 50.000,00 à taxa de 0,75% ao mês? 
a) 6. 
b) 7. 
c) 5. 
d) 4. 

 

43. Para que valores de m a equação                                          

                 , admite raízes reais, em   ? 
a) {0,8}. 
b) {-1,2}. 
c) {0,2}. 
d) {-1,0}. 

 

44. Uma pirâmide quadrangular regular tem 81 cm³ de volume 
e 12 cm de altura. Quanto mede a aresta da base? 
a) 6,5 cm. 
b) 7,5 cm. 
c) 5,5 cm. 
d) 4,5 cm. 
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45. Um trapézio tem 198 cm² de área, 15 cm de base e 12 cm 
de altura. Quanto mede a outra base? 
a) 22 cm. 
b) 18 cm. 
c) 17 cm. 
d) 26 cm. 

 

46. Qual é a soma dos 8 primeiros termos de uma P.G. onde 
     e    ? 
a) 1.417. 
b) 1.874. 
c) 1.785. 
d) 1.648. 

 

47. Dividir R$ 4.000,00 entre Andréa, Bia e Carla de tal modo 
que Carla receba R$ 450,00 a mais que Bia e R$ 250,00 a 
menos que Andréa. Quanto recebeu Andréa? 
a) R$ 1.400,00. 
b) R$ 1.650,00. 
c) R$ 1.950,00. 
d) R$ 2.250,00. 

 

48. Regina comprou uma geladeira por R$ 1.820,00, e deu 35% 
de entrada e o restante vai pagar em 7 prestações mensais 
de: 
a) R$ 169,00. 
b) R$ 184,00. 
c) R$ 226,00. 
d) R$ 148,00. 

 

49. Quantos litros de água, aproximadamente, posso colocar 
em um caldeirão circular que tem 30 cm de diâmetro e 20 
cm de altura? (Use         
a) 17,12 ℓ. 
b) 8,36 ℓ. 
c) 14,13 ℓ. 
d) 12,24 ℓ. 

 

50. Lia faz uma viagem de carro. Antes do almoço percorreu 
 
    do percurso, à tarde mais    , à noite      e ainda 

faltam 48 km para chegar ao seu destino. Qual a distância 
total da viagem de Lia? 
a) 384 km. 
b) 126 km. 
c) 468 km. 
d) 292 km. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




