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1- Sobre as Práticas Corporais de Aventura, escolha a alternativa correta: 

 

A- Contribuem para a sustentabilidade do desenvolvimento local, nas 

dimensões ambiental, econômica e sociocultural; 

 

B- É uma prática insustentável que não contribui na econômica local; 

 

 

C- Contribuem para a sustentabilidade do desenvolvimento local somente 

nas dimensões ambiental; 

 

2- Com relação as Práticas Corporais de Aventura, qual das alternativas 

abaixo NÃO é verdadeira? 

 

A- Se realizam em contato direto com a natureza; 

 

B- Apresentam um formato organizado ou não; 

C- Muito utilizado como recreação e lazer; 

D- Sempre possuem uma federação na sua organização. 

 

3- Atletismo é um conjunto de provas individuais ou coletivas que se 

baseiam em quatro atividades: 

A) Marcha, revezamento, corrida e salto; 

B) Marcha, rolamento, corrida e arremesso; 

C) Corrida, revezamento, salto e arremesso; 

D) Marcha, corrida, salto e arremesso. 



4- O atletismo paralímpico é disputado por atletas com... 

A) Deficiência física, visual ou auditiva; 

B) Deficiência física, motora ou mental; 

C) Deficiência física, visual ou intelectual; 

D) Qualquer deficiência. 

 

5- 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 

 

6- São exemplos de modalidades paralímpicas...  

 

A) Basquete em cadeiras de rodas  

 

B) Esgrima em cadeiras de rodas 

 

 

C) Vôlei sentado  

 

D) Todas as alternativas estão corretas 
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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. 
(  X ) 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.  
( X ) 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 ? 
A palavra ginástica vem do grego Gymnastiké, que significa a arte de 
fortificar o corpo e dar-lhe agilidade. 
 
 

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

    Ginástica de Competição: Ginástica Rítmica, Ginástica Artística, 
acrobática, aeróbica e trampolim. 

     Ginástica de Condicionamento Físico: ginástica de academias ou 
atividades físicas livre. 

Ginástica de Conscientização Corporal: yoga, biodança, eutonia, 
antiginástica, tai chi chuan, etc. 
 
Ginástica Terapêuticas: alongamento, pilates, shiatsu, etc. 
 
Ginástica Laboral: ginástica do trabalho. 
 
Ginástica de Demonstração: ginástica para todos. 
 
 

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

 

 

 


