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1- Entre as Práticas de Aventura, qual delas utiliza os elementos naturais, ou 
arquitetônicos como obstáculos a serem superados?  
 

a- Escalada.  

b- Skate.  

c- Slackline.  

d- Parkour.  
 

2- 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.  
 

 

3- Qual característica não é comum nos esportes técnico-combinatórios?  
 
a- Não há interação entre os competidores.  

b- Competidor é avaliado por um grupo de juízes que atribuem uma nota.  

c- Todos os competidores realizam suas apresentações no mesmo momento.  

d- Plasticidade na execução dos movimentos.  
 
4- Cite 2 esportes de rede e 2 esportes de parede:  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________  
 
5-  Na categoria de esportes de rede, a modalidade esportiva que se destaca 
em nosso país é o voleibol de quadra. Nessa categoria de esporte de rede 
não  há modalidades nas quais se utiliza um implemento (raquete) para rebater 
o objeto do jogo (bola, peteca). 
(   ) Verdadeiro      (   ) Falso 
 



 
6-  O Boxe, as artes marciais de competição, as artes marciais mistas , a luta 
de braço e a esgrima são os exemplos de esportes de combate. As técnicas 
usadas podem ser classificadas em três domínios:  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________  
 
7- O que é o esporte de combate ? Cite 2 exemplos .  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________  
 
8-  Quem regulamenta e organiza as competições de lutas?  
 

a-  Os próprios lutadores.  
b-  Os técnicos.  
c- As federações e associações.  
d-  Não existem competições oficiais de lutas.  

 
9-  Dos itens listados abaixo, qual é trabalhado na Ginástica de 

Conscientização Corporal e de Condicionamento Físico? 

a-  Autoconhecimento das sensações/percepções corporais.  

b- Repetição mecânica de movimentos. 

c- Manutenção da boa forma e da saúde. 

d- Nenhuma das alternativas. 

 

10- Quais os 5 tipos de capacidades Físicas ? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 
 
 
 

 


