
 

 

 

 
 

Aluno(a): ______________________________________________ Série: 9º Ano   Turma: _____ Nota______ 
 

APRESENTAÇÃO 

       A atividade teórica de Educação Física propõe um tema muito importante, relacionado a saúde e atividade 
física, portanto, totalmente pertinente em Educação Física. Assim, esperamos que cada aluno realize uma 
pesquisa que seja esclarecedora e que contribua para o entendimento dos aspectos relacionados à saúde e ao 
bem estar, tão importantes a cada ser humano. Ressaltamos que o trabalho possui proposta interdisciplinar 
(Educação Física e Biologia). O assunto abordado possui muitas referências em sites, revistas sobre atividade 
física e saúde, dentre outros meios. 
 
OBJETIVOS 
*Trabalhar de forma interdisciplinar, como meio de ampliar as possibilidades de aprendizado através da 
interação da Educação Física com outras disciplinas; 
*Tratar com seriedade e pertinência, questões relacionadas ao assunto proposto; 
*Refletir, a partir de conhecimentos sobre o corpo humano, sobre saúde e qualidade de vida, considerando a 
importância desse tema e o aprendizado significativo, bem como a importância do tema abordado. 
 
METODOLOGIA 
          Para realizar seu trabalho, além de pesquisas, você também pode questionar ao professor de Educação 
Física (99467-0094 /  chagas1912@gmail.com). Caso você necessite de apoio, o professor, além de orientá-lo, 
também indicará livros especializados e sites confiáveis que abordem o assunto proposto. Dessa forma, 
responda as questões acerca dos esteroides anabolizantes. 
Segue abaixo, coletânea sobre o assunto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

AVALIAÇÃO TEÓRICA 1º BIMESTRE/2020 

 

“Os esteroides anabolizantes, mais conhecidos apenas por 

anabolizantes, são drogas relacionadas ao hormônio masculino 

testosterona, fabricado pelos testículos. [...] Os anabolizantes 

possuem vários usos clínicos, nos quais sua principal função é 

a reposição da testosterona nos casos em que, por algum 

motivo patológico, tenha ocorrido um déficit. 

          Além desse uso médico, eles têm a propriedade de 

aumentar os músculos e, por esse motivo, são muito procurados 

por atletas ou pessoas que querem melhorar a performance e a 

aparência física. [...]”  

Projeto Radix: ciências, 8º ano/Leonel Favalli, 
 Karina Alessandra Pêssoa, Elizangela Andrade Angelo. 

São Paulo: Scipione, 2009 
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Com base em sua pesquisa, responda o questionário abaixo. 

1) Em quais casos os anabolizantes podem ser receitados por um médico? 

2) Cite alguns prejuízos a saúde que o uso indevido de anabolizantes pode acarretar no usuário. 

3) Sobre esteróides anabolizantes no esporte, pesquise sobre algum caso de atleta pego em situação 

de uso indevido e descreva sobre as consequências do referido caso, em relação ao atleta, 

considerando risco à saúde do mesmo, carreira, entre outros aspectos.  

 
 
A atividade pode ser feita nessa folha de orientação (imprimir, preferencialmente, frente e verso), no 
caderno ou em uma folha avulsa. A entrega do trabalho será presencial, em data a ser marcada, quando 
retornarmos às aulas presenciais. 

 

Prof. Jean Chagas 
Chagas1912@gmail.com 

(31) 99467-0094 
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