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QUESTÃO 01 
 

                                                        
Disponível em: https://bicicletadafloripa.wordpress.com/2011/04/02/charge-insanidade-esforco-fisico/ Acesso em: 27/03/2020 
(Adaptada) 
 
A imagem representa comportamentos recorrentes em uma sociedade marcada por invenções tecnológicas. 
Sua análise permite evidenciar que  
 
(A) inventos tecnológicos trouxeram importantes implicações para a incidência de doenças e para a 
dissociação entre hábitos de vida e saúde. 
(B) a vida moderna contribui para conservar um modo de vida que gera adaptações saudáveis nos sistemas 
funcionais e desenvolve habilidades físicas. 
(C) as facilidades da vida moderna e a boa alimentação favorecem um estilo de vida mais saudável e 
colaboram para a diminuição dos fatores de riscos relacionados às doenças cardíacas. 
(D)iniciativas do cotidiano como trocar o elevador pelas escadas e deixar o carro em casa e caminhar 
pequenas distâncias são medidas improdutivas para combater o sedentarismo. 
(E) recursos que a vida moderna vem proporcionando para a população, apesar de trazer conforto e 
facilidade, contribuem para uma prática menor de atividade física ocasionando danos à saúde. 
 
QUESTÃO 02 
 
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 03 
 
Barbanti, em 2006, definiu o esporte como 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. A atividade física, por sua vez, foi 
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considerada por Caspersen e Powel em 1985, como qualquer movimento corporal produzido pela musculatura 
esquelética que resulte em gasto energético acima dos níveis de repouso.   
SILVA Diego A.; SILVA Roberto J; PETROSKI Edio L. Prática de futebol e fatores sociodemográficos 
associados em adolescentes. Rev. Bras. Ciênc. Esporte vol.35 no.1 Porto Alegre Jan./Mar. 2013 
 
O texto acima traz definições de alguns autores sobre esportes e atividades físicas. Com essa leitura, conclui-
se que 
 
(A) atividades físicas orientadas por treinadores pessoais são práticas esportivas. 
(B) o esporte é uma atividade física, porém nem toda atividade física é um esporte. 
(C) atividades físicas organizadas e executadas em grupos são consideradas como esportivas. 
(D) motivação pessoal é o principal incentivo para a prática do esporte conhecido como caminhada. 
(E) o esporte é definido como atividade de caráter lúdico com normas livremente estabelecidas pelos 
participantes. 
 
 
QUESTÃO 04 
 
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. 
 
 

 
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. 
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