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1- A dança criativa é…  

 
a- Uma modalidade de alto nível.  
 
b- Uma modalidade profissional praticada somente por professores.  
 
d- Uma atividade que pode ser praticada por qualquer pessoa.  
 

 

2- Dançar proporciona muitos benefícios: sensação de bem estar, 

resistência física, força e flexibilidade, entre outros. 

(    ) Verdadeiro          (    ) Falso 

 

 

3- Os esportes radicais urbanos são praticados somente em lugares 

fechado, mas podem ser praticados no verão e no inverno. 

(    ) Verdadeiro          (    ) Falso 

 

 

4- Com relação a segurança, como deve ser a conduta do praticante de 

atividades de aventura? 

 

a-  Extremamente radical. 

b- Avaliar os riscos e agir com responsabilidade e segurança. 

c-  Se houver riscos não praticar. 

d- Ignorar a segurança e os riscos. 

 

5- As atividades de aventura são definidas como aquelas que envolvem um 

alto nível de riscos físicos, podendo estar relacionados a velocidade, 

altura ou outros elementos.  

(   ) Verdadeiro      (    ) Falso 

 

 

 



6- Cite 3 Esportes de Invasão. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

 

7- Sobre os jogos de tabuleiro é correto afirmar que: 

 

a- São apenas uma diversão. 

b- Servem para entender alguns esportes. 

c- Não têm finalidade na escola. 

d- Contribuem para o desenvolvimento do aluno. 

 

8- Dentre os benefícios dos jogos de tabuleiro, assinale a alternativa 

incorreta: 

 

a- Promovem a socialização. 

b- Estimulam o raciocínio. 

c- Aumentam o isolamento social. 

d- Desenvolvem habilidades motoras. 

 

9- Qual a Classificação dos Jogos de Tabuleiro?  

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________  

10- Cooperação : Ato ou efeito de cooperar, forma de ajudar as pessoas a 
atingir um objetivo; 

(   ) Verdadeiro      (    ) Falso 

 


