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ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA  – 7º ANO      

                    Atividade para 19 de Novembro de 2020 – 2 hora-aula. 

Ginástica – Ginástica de Condicionamento Físico 

1- Qual tipo de ginástica não se enquadra como modalidade competitiva: 

a-  Ginástica Artística 

b- Ginástica Acrobática 

c-  Ginástica Rítmica 

d-  Ginástica de Condicionamento Físico. 

 

 

2- O Que é Ginástica Laboral ? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

 

3- Qual é o tipo de ginástica praticada na prevenção de doenças, válvula de escape e 

melhorias na saúde? 

a-  Ginástica Laboral 

b- Ginástica Terapêutica  

c-  Ginástica de Condicionamento Físico 

d-  Ginástica de Conscientização Corporal 

 

4- Qual a diferença do exercício Aeróbico e anaeróbico ? Cite 2 exemplos de cada. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

 

 

5- Marque a alternativa correta sobre os sentidos do nosso corpo durante a atividade 

física: 

a- Flexibilidade é a capacidade de manter o fôlego mesmo quando se está 

fazendo um grande esforço físico. 

b- Um músculo mais flexível tem, consequentemente, o potencial para se tornar 

um músculo mais fraco.  

c-  Os exercícios de alongamento são utilizados exclusivamente para desenvolver 

a flexibilidade. 

d-  A calistenia é um método de exercícios para treinar a resistência. 

 



6- Marque a alternativa correta sobre os sentidos do nosso corpo durante a atividade 

física: 

a-  Consiste na capacidade de manter o fôlego mesmo quando se está fazendo 

um grande esforço físico. 

b- As principais sensações do nosso corpo são traduzidas através dos sentidos 

do nosso corpo (visão, tato, audição, olfato e paladar). 

c-  Podem ser considerados fenômenos fisiológicos (sentidos) e psicológicos 

(emoções e expressões) do nosso corpo, que impactam diretamente do 

andamento das atividades físicas e cotidianas. 

d-  Somente as alternativas “b” e “c” estão corretas. 

 

7- Quais são as Ginásticas Competitivas ? Cite 2 exemplos: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

 

8- Quais são as Ginásticas não competitivas ?Cite 2 exemplos: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Boa Sorte! 

 

 

  


