
 

 

 

 
Aluno(a): ________________________________________ Série: 9° Ano   Nota:______ 

   APRESENTAÇÃO 

Trabalho de recuperação de Educação Física, siga as orientações abaixo descritas. 

DATA DE ENVIO: 17/12/2020 – Os alunos devem fazer o envio das respostas, por meio de um 

arquivo em PDF, para o e-mail: ef.nono.ano.bh@gmail.com .  O aluno pode enviar somente o 

gabarito (as alternativas), não sendo necessário a transcrição das respostas, desde que o faça, de 

forma organizada e em PDF, conforme orientação. Caso deseje, pode realizar também, o envio em 
PDF desse arquivo, com as marcações das alternativas. 

METODOLOGIA 

      Para a realização do trabalho você deverá responder as questões de múltipla escolhas.  

 

QUESTÃO 01 (2,0) 

Brincadeiras e jogos fazem parte da história dos seres humanos. Em cada país, cidade ou região as 

brincadeiras se expressam de distintas maneiras e especificidades. Em relação às características 

dos jogos e brincadeiras: 

A) Devemos entender a brincadeira como uma expressão e manifestação atribuída à infância. 

B) Os jogos e brincadeiras são construções históricas e culturais, expressão humana que se dá a 

partir da produção de significados. 

C) Os jogos e brincadeiras são classificados como: jogos populares, jogos de outras culturas, 

brincadeiras de roda e brincadeiras de rua. 

D) Nos grandes centros urbanos percebem-se sérios problemas de mobilidade urbana para a 

expressão dos jogos e brincadeiras nos clubes e escolas. 

E) A Organização Brasileira de Jogos e Brincadeiras orienta a nomear e ensinar as práticas da 

mesma maneira em todas as regiões para facilitar o aprendizado coletivo. 

 

QUESTÃO 02 (2,0) 

Celebradas no Brasil desde pelo menos o século XVII, as Festa Juninas constituem a segunda 

maior comemoração realizada pelos brasileiros, ficando atrás apenas do Carnaval.  De acordo 

com os historiadores, a festa tem origem no culto aos deuses pagãos, mas sofreu influências do 

catolicismo e hoje há forte associação com os santos católicos, como Santo Antônio, São João e 

São Pedro. Com a popularização das festas juninas no Brasil, a difusão dos elementos ligados à 

festa tornou-se cada vez mais comum. As danças e as comidas típicas são exemplos disso. 

 
Disponível em http://brasilescola.uol.com.br/detalhes-festa-junina/.  Acesso em 15/06/17 

 

Considerando diferentes tipos de danças populares como importantes instrumentos de valorização 

e resgate da cultura dos festejos juninos no Brasil, entende-se que: 

A) Na catira um animador anuncia frases que marcam momentos na dança. 

B) O forró é muito conhecido no país e tem suas raízes diretamente ligadas à região sudeste. 

C) O samba é uma dança folclórica típica do carnaval de rua e salão da cidade de Recife, em 

Pernambuco. 

D) A quadrilha possui grande influência de danças de pares e de elementos culturais portugueses e 

franceses. 

E) O bumba-meu-boi não é mais uma das danças típicas juninas devido ao seu esquecimento fruto 

da urbanização crescente. 
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QUESTÃO 03 (2,0) 

De acordo Barbanti (2005), esporte é uma atividade competitiva institucionalizada que envolve 

esforço físico vigoroso ou o uso de habilidades motoras relativamente complexas, por indivíduos, 

cuja participação é motivada por uma combinação de fatores intrínsecos e extrínsecos. Existem, 

registradas, uma infinidade de modalidades esportivas, dentre as quais não podemos citar: 

 

A) Badmington 

B) Rugbi 

C) Hóquei 

D) Queimada 

E) Críquete 

 

 

QUESTÃO 04 (2,0) 

 
A charge retrata um comportamento recorrente atualmente: o imediatismo, um dos sintomas que 

atrapalha o desenvolvimento de ideias com um nível maior de assertividade. Levando em 

consideração a mensagem acima, indivíduo terá uma capacidade maior de desenvolver ansiedade 
quando: 

A) tem hábitos saudáveis e controla a sua alimentação. 

B) é competitivo(a), é rigoroso(a) com si mesmo, estabelece metas difíceis de se cumprir, se 

preocupa em excesso com tarefas que nem sempre estão no seu controle, se altera com facilidade. 

C) consegue ter uma rotina diária de exercícios físicos, ativando assim todas as enzimas 

necessárias para que o corpo se mantenha saudável.  

D) é competitivo(a), é rigoroso(a) com si mesmo, estabelece metas difíceis de se cumprir, porém 

se mantem controlado(a) e não ultrapassa os limites do seu corpo para atingi-los. 

E) sente medo de falhar, não controla seus pensamentos com facilidade, porém, está em constante 

conversa com familiares e amigos próximos, a fim de achar soluções para os problemas do 

cotidiano. 
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QUESTÃO 05 (2,0) 

Alguns esportes movimentam as indústrias do lazer, turismo, vestuário, equipamentos e tecnologia 

além de serem objetos de muitas pesquisas científicas. Canais de televisão possuem desde blocos 

nos telejornais, até programas diários, semanais, nacionais ou internacionais especializados nessas 

atividades. Nessa perspectiva, um esporte se transforma em fenômeno capaz de movimentar 

muitos setores da nossa sociedade quando: 

 

A) Possui potencial para atrair investimentos financeiros. 

B) É muito praticado por jovens em seus momentos de lazer. 

C) Um atleta conquista uma medalha de ouro em olimpíadas. 

D) É praticado de maneira adaptada em ambientes escolares. 

E) Caracteriza-se pela facilidade de entendimentos de suas regras. 

 
 ______________________________________________________________________________ 

Prof. Jean Chagas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


