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1- Esporte adaptado é atividade física para...  

 

a-  pessoas com deficiência física  

b-  pessoas com deficiência mental  

c-  pessoas com deficiência sensorial  

d-  todas as alternativas estão corretas 

  
2-  Jogos intelectuais, que utilizam reflexos rápidos, estratégicos e de 

raciocínio lógico são exemplos de jogos competitivos. 
(  ) verdadeiro (  ) Falso 

 
 

3-  Cooperar significa : Ato ou efeito de cooperar, uma forma de ajudar 
as pessoas a atingir um objetivo, em função de um bem.  
( ) verdadeiro ( ) Falso 

  
4- O que é luta?  

 
a)   Disputas que utilizam de técnicas e estratégias para o desenvolvimento de 
ataque e defesa.  
b) Brigas que utilizam de técnicas e estratégias para o desenvolvimento de 
ataque e defesa.  
c)  Disputas que utilizam de golpes contra o inimigo.  
d) Disputas que não utilizam de técnicas e estratégias para o desenvolvimento 

de ataque e defesa. 

 
5- Na escola, a capoeira pode ser considerada...  

 
a- Luta, Dança e Ginástica;  

b- Ginástica, Esporte e Luta;  

c- Dança, Luta e Jogo;  

d- Jogo, Dança e Ginástica.  



 
6- Cite 3 modalidades que fazem parte dos  Jogos Paralímpico . 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
 

7- Qual o significa da palavra Ginástica ? 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
 

8- Quais os campos da Ginástica ( tipos de Ginástica) ? 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________  
 

9- Capacidades Físicas são próprias de cada individuo, sendo elas: 
Resistência, Força, Flexibilidade, Agilidade . 
(   ) verdadeiro     (   ) falso  
 
 

10- Benefícios da respiração durante os exercícios físicos : 
•Redução da tensão muscular. 
•Melhora foco e atenção. 

      •Alívio do estresse. 
•Diminuindo os níveis de ansiedade. 
•Controle da ansiedade. 
 
(   ) verdadeiro     (   ) falso  
 
 

 

 


