
 
 

2ª Série - Atividade Extraclasse para a semana de 16 a 21 de março.  
 
(PERÍODO DE RECOLHIMENTO – CORONAVÍRUS) 
 
Educação Física – Professores Jefferson e Osmar 

Questão 01 
Pesquise sobre os seguintes assuntos: 
 
a) O que é sedentarismo? Qual a relação do sedentarismo com a atividade física?  
 
b) O que é inatividade física? Descreva as principais características de um comportamento sedentário. 
 
c) Os benefícios da prática regular de atividade física vão além do controle de peso. Uma alimentação 
equilibrada e saudável, evitando o consumo de sal, gorduras e frituras, aliada à prática de exercícios 
físicos trazem o equilíbrio perfeito para uma vida saudável. Diante desta afirmação, quais as doenças e 
problemas de saúde que podem ser evitados com a prática regular de atividade física? Comente sobre 
cada doença.  
 
d) Uma alimentação saudável pode auxiliar na prevenção de várias doenças. De acordo com essa 
afirmação, cite pelo menos três doenças que podem ser prevenidas com uma boa alimentação, e explique 
quais os fatores que levam as pessoas a não se alimentarem corretamente.  
 
e) É fato que muitos buscam na musculação o corpo perfeito, já outros acreditam que a musculação é a 
melhor opção para a manutenção de uma vida relativamente saudável. Diante dessa afirmação, quais os 
benefícios da prática da musculação ?  
 
f) O que são exercícios Aeróbicos e Anaeróbicos? Qual a diferença entre os dois?  
 
g) Quais os principais benefícios na prática dos exercícios aeróbicos?  
 
h) O que são proteinas e carboidrataos? Qual a função deles no organismo?  
 
i) Cite os alimentos ricos em: Vitamina A, Vitaminas do complexo B, Vitamina C, Vitamina D, Vitamina E, 
Cálcio, Folato, Ferro, Fibras, Potássio e Zinco.) 
 
j) Escreva um pequeno texto contendo os seguistes assuntos: Qual a importância da Atividade física, da 
alimentação saudável e as consequências do sedentarismo. ( No mínimo dez linhas).  
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