
T9°s anos - 2012 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
36-Sobre a capoeira, é correto afirmar: 
(A) Dança desenvolvida na África também conhecida por street-dance. 
(B) Luta desenvolvida no Brasil através das tradições dos povos africanos. 
(C) Trata-se exclusivamente de uma dança. 
(D) É uma luta criada pelo povo asiático. 
 
37-Assinale a alternativa correta que indica os instrumentos da capoeira: 
(A) Agogô, violão e piano.                                                  
(B) Berimbau, corneta e pandeiro. 
(C) Flauta, atabaque e reco-reco.                                         
(D) Berimbau, pandeiro e atabaque. 

 
 

38-O movimento Hip-Hop associa manifestações culturais como música, grafite e 
dança de rua a questões sociais como racismo, livre expressão e maior 
representatividade política dos movimentos sociais presumidamente menos 
favorecidos.São elementos do Hip-Hop: 
(A) As roupas, a expressão corporal, as gírias e as tatuagens 
(B) O grafiteiro, o MC, o b-boy ou b-girl e o rap. 
(C) O microfone, o palco, o aparelho de som e o boné. 
(D) As gangues, as drogas, os delitos e crimes. 
 
39-A necessidade por cumprir prazos cada vez menores seja no trabalho, na escola, ou 
na rotina doméstica tem ocasionado uma diminuição do período de organização das 
tarefas diárias, entre elas, o momento das refeições.Sabendo que é importante para 
nossa saúde manter uma dieta equilibrada, podemos afirmar que: 
(A) Uma alimentação saudável ajuda a prevenir doenças. 
(B) Uma alimentação saudável não é importante para o bom funcionamento do corpo. 
(C) O excesso na alimentação não acarretará sobrepeso. 
(D) Não existe relação entre doenças e obesidade. 

 
40-Grandes empresas aproveitam a popularidade dos atletas de alto nível para vender 
seus produtos aos consumidores que consomem esses produtos de maneira 
exagerada, sem pensar nos efeitos desse consumo sobre o meio ambiente. Pensando 
nisso, devemos concluir que: 
(A) Devemos consumir todos os produtos exibidos nos meios de comunicação. 
(B) O produto que o atleta indica, sempre é útil e necessário ao consumidor. 
(C) O consumo desenfreado degrada o meio ambiente e aumenta a produção de lixo. 
(D) Nunca devemos consumir produtos que aparecem em propagandas. 
 

 

 

 

 



9°s anos - 2013 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
36-Sobre a capoeira, podemos considerar: 
I- A história da capoeira começa no séc. XVI, época em que o Brasil era colônia de 
Portugal. 
II- A capoeira é uma luta desenvolvida pelos escravos no Brasil e possui raízes culturais 
Africanas. 
III- No inicio, a capoeira foi disfarçada de dança, porque os senhores de engenho 
proibiam qualquer tipo de luta. 
IV- Assim como o karate, a capoeira foi introduzida no Brasil pelos imigrantes 
japoneses. 
V- No período colonial, os senhores de engenho patrocinavam e promoviam grandes 
eventos para difundir a capoeira. 
(A)  Os itens I, II e II estão corretos 
(B) Apenas o item V está correto. 
(C) Os itens IV e V estão corretos.. 
(D) Todos os itens estão corretos 
R.A; Hab. Identificar a origem e reconhecer a capoeira como luta. 
 

37-Assinale a alternativa correta que indica os instrumentos da capoeira: 
(A) Agogô, violão e piano.                                                  
(B) Berimbau, corneta e pandeiro. 
(C) Flauta, atabaque e reco-reco.                                         
(D) Berimbau, pandeiro e atabaque. 
R.D Hab. Identificar os instrumentos da capoeira 

 
 
38-O movimento Hip-Hop associa manifestações culturais como música, grafite e 
dança de rua, questões sociais como racismo, livre expressão e maior 
representatividade política dos movimentos sociais presumidamente menos 
favorecidos.São elementos do Hip-Hop: 
(A) As roupas, a expressão corporal, as gírias e as tatuagens 
(B) O grafiteiro, o MC, o b-boy ou b-girl e o rap. 
(C) O microfone, o palco, o aparelho de som e o boné. 
(D) As gangues, as drogas, os delitos e crimes. 
R. B Hab. Reconhecer o Hip-Hop como manifestação cultural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
39-  
 
      

 
 
Foi realizada uma pesquisa com os alunos do 6º ao 9º ano das escolas municipais de 
São Sebastião, onde foi verificado o peso e altura dos alunos, os mesmos responderam 
a um questionário sobre hábitos alimentares e atividade física. 
O resultado dessa pesquisa aponta para alguns dados preocupantes, pois em cada 10 
alunos, dois estão acima do peso ou obesos. Outro fato curioso é que em cada 10 
alunos, quase quatro passa 5 horas ou mais em frente a um computador, TV ou vídeo 
game.  
 
Com base no texto, analise os itens e responda. 
I- A prática regular de atividade física associada a uma alimentação equilibrada, são 
fatores determinantes para uma boa saúde. 
II- Os alunos que passam 5 horas ou mais em frente  ao computador, TV ou vídeo 
game, se não se preocuparem com a alimentação e a atividade física, poderão ter 
problemas com sobrepeso ou obesidade 
III- Uma vida saudável requer disciplina, é possível dividir o tempo com divertimento 
como TV, computador e vídeo game com atividades esportivas. 
IV- Existem doenças como diabetes e pressão alta que estão associadas ao 
sedentarismo e a obesidade. 
V- As aulas de Educação Física não tem nenhuma relação com os cuidados com o corpo 
para uma vida saudável. 
(A) Os itens I, II, III e IV estão corretos. 
(B) Todos os itens estão errados 
(C) Apenas o item V está correto 
(D) Os itens I, II e V estão corretos. 
R.A Hab. – Identificar a relação entre hábitos alimentares e qualidade de vida.  
 

 
40-Grandes empresas aproveitam a popularidade dos atletas de alto nível para vender 
seus produtos aos consumidores que consomem esses produtos de maneira 
exagerada, sem pensar nos efeitos desse consumo sobre o meio ambiente. Pensando 
nisso, devemos concluir que: 



 
(A) Devemos consumir todos os produtos exibidos nos meios de comunicação. 
(B) O produto que o atleta indica, sempre é útil e necessário ao consumidor. 
(C) O consumo desenfreado degrada o meio ambiente e aumenta a produção de lixo. 
(D) Nunca devemos consumir produtos que aparecem em propagandas. 
R.C Hab. Identificar hábitos de consumo consciente.  
 

9º ANO - 2014 
 
 
36-        

 
Foi realizada uma pesquisa com os alunos do 6º ao 9º ano das escolas municipais de 
São Sebastião, onde foi verificado o peso e altura dos alunos, os mesmos responderam 
a um questionário sobre hábitos alimentares e atividade física. 
O resultado dessa pesquisa aponta para alguns dados preocupantes, pois em cada 10 
alunos, dois estão acima do peso ou obesos. Outro fato curioso é que em cada 10 
alunos, quase quatro passa 5 horas ou mais em frente a um computador, TV ou vídeo 
game. 
Com base no texto, analise os itens e responda. 
I- A prática regular de atividade física associada a uma alimentação equilibrada são 
fatores determinantes para uma boa saúde. 
II- Os alunos que passam 5 horas ou mais em frente ao computador, TV ou vídeo game, 
se não se preocuparem com a alimentação e a atividade física, poderão ter problemas 
com sobrepeso ou obesidade. 
III- Uma vida saudável requer disciplina, é possível dividir o tempo com divertimento 
como TV, computador e vídeo game com atividades esportivas. 
IV- Existem doenças como diabetes e pressão alta que estão associadas ao 
sedentarismo e a obesidade. 
V- As aulas de Educação Física não tem nenhuma relação com os cuidados com o corpo 
para uma vida saudável. 
a) Os itens I, II, III e IV estão corretos. 
b) Todos os itens estão errados. 
c) Apenas o item V está correto. 
d) Os itens I, II e V estão corretos. 



R: A. C: Conhecimento do corpo. H: Identificar a relação entre hábitos alimentares e 
qualidade de vida. 
 

37-  

 

A humanidade é cheia de vícios. Se durante os séculos as mais diferentes 
dependências químicas sempre tiveram esse destaque negativo, hoje em dia, a 
evolução tecnológica também trouxe novos problemas. Entre eles estão os vícios em 
jogos eletrônicos, internet e, mais recentemente, Facebook. A utilização desmedida da 
rede social é cada vez mais reconhecida como Uma nova ameaça para saúde das 
pessoas, que passam cada vez mais tempo conectadas ao site. Segundo a pesquisadora 
norueguesa Cecilie Schou Andreassen, citada em uma reportagem do The Atlantic o 
vício na rede social apresenta, inclusive, sintomas muito parecidos aos de pessoas que 
têm problemas com jogos, apostas e drogas. De acordo com o texto podemos concluir 
que: 

 

a) Ninguém mais poderá acessar as redes sociais. 
b) Alerta sobre os riscos das pessoas tornarem viciadas nas redes sociais. 
c) A pesquisadora aponta que o vício na rede social possui sintomas parecidos com 
ouros vícios. 
d) As alternativas b e c estão corretas 
 



R: D.C: A Influencia da Mídia. H: Compreender o quanto os hábitos são influenciados 
pelas redes sociais. 
 
38- Assinale a alternativa correta que indica os instrumentos da capoeira: 

a) Agogô, violão e piano 
b) Berimbau, corneta e pandeiro.                 
c) Flauta, atabaque e reco-reco. 
d) Berimbau, pandeiro e atabaque. 
R: D.C: Capoeira 
 H: Identificar os instrumentos da capoeira 
 
39- O movimento Hip-Hop associa manifestações culturais como música, grafite e 
dança de rua, questões sociais como racismo, livre expressão e maior 
representatividade política dos movimentos sociais presumidamente menos 
favorecidos.São elementos do Hip-Hop: 

a) Roupas, expressão corporal e pearcings brincos e tatuagens. 
b) O grafiteiro, o Mc, o b boy ou b girl e o hap. 
c) Microfone, palco, aparelho de som e boné. 
d) Gangues, drogas delitos e crimes. 
R: B. C: Capoeira. H:  Reconhecer o hip hop como manifestação cultural.  
 
40 Os rolezinhos não foram inventados por “jovens pobres revoltados” e excluídos. 
Foram esses “encontros de fãs” que deram origem aos hoje mal compreendidos, 
distorcidos e manipulados rolezinhos. Eles continuam significando encontros-em-
shoppings-marcados-pela internet, aos quais continuam comparecendo centenas e até 
milhares de adolescentes — a diferença é que esses adolescentes agora deram para 
correr em bandos pelos corredores, berrando refrões de funk ostentação, assustando 
lojistas, frequentadores e, ocasionalmente, cometendo furtos. 
De tudo o que se falou na semana passada sobre os rolezinhos, o maior equívoco diz 
respeito à crença de que eles foram inventados por pobres jovens revoltados por sua 
exclusão da sociedade de consumo.                                                                                            
Revista Veja: 14 de janeiro de 2014. 

 

Sobre o texto é correto afirmar que: 

 



a) Os rolezinhos não foram inventados pelos jovens revoltados e excluídos 
socialmente. 
b)A música que embala o movimento é o funk ostentação. 
c) É um movimento frequentado por adolescente e os encontros são marcados pelas 
Redes sociais. 
d) Todas as aternativas estão corretas. 
R: D. C: Cultura. H: Identificar elementos da cultura em movimentos sociais. 
 


