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1- Cite 2 pontos positivos e 2 pontos negativos de quem pratica os jogos 

eletrônicos.  
__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

  
2- A dança criativa é…  

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

3- A dança é uma das mais simples e universais manifestações artísticas 
que existem. Dançar consiste em movimentar o corpo de forma rítmica e 
coordenada. 
(    ) verdadeiro      (   ) Falso 
 

 
  

4-  Os esportes radicais urbanos são praticados em lugares fechados ou 
abertos,  são praticados no inverno e no verão, em suas mais variadas 
modalidades.  

 
                                      (   ) Verdadeiro    (   ) Falso  
 

5-  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.  

 
 



6- Quais são as lutas presentes nas Olímpiadas?  
a-  Boxe  
b- Esgrima  
c- Lutas – Greco-Romana e Livre , Karatê, Judô  
d- Taekwondo.  
e- Todas as opções ;  

 
7- 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. 

 

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

São apenas uma diversão, servem para entender alguns esportes. 

(    ) verdadeiro    (   ) falso 

 

9 – Quais as categorias dos jogos? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
10 - Qual tipo de ginástica não se enquadra como modalidade 

competitiva: 

 

a- Ginástica de Condicionamento Físico. 

b- Ginástica Acrobática 

c- Ginástica Artística 

d- Ginástica Rítmica 

 
 


