
8º ANO - 2012 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
36- Em uma partida de futebol, os jogadores desempenham diferentes funções, entre 
elas, as de  ataque e defesa. Qual seria o papel do atacante durante o jogo? 
(A) Perda da posse de bola e proteção do gol. 
(B) Procurar manter a posse de bola e finalizar em direção ao gol adversário. 
(B) Recuperação da posse de bola e marcação da equipe adversária impedindo seu 

avanço em direção     ao gol. 
(D) Proteção ao gol e perda da posse de bola. 
H:   Reconhecer as funções dos jogadores de futebol R: B 

37- Relacione os conceitos com as imagens: 
``A ginástica aeróbica expandiu-se na década de 1980, beneficiada pela popularização  
obtida pelo conceito de exercício aeróbico``. 
 
 ´´A ginástica localizada, em obediência a princípios biomecânicos, fisiológicos e 
anatômicos, busca isolar os grupos musculares que se deseja atingir.´´ 

 
            Figura 1                                                            Figura 2 
 
 
(A) A figura 1 representa uma aula de Ginástica Aerobica 
(B)  A figura 2 representa uma aula de Ginastica Localizada. 
(C) Nenhuma das figuras representa uma aula de Ginastica Localizada. 
(D) As figuras 1 e 2 representam Ginastica Localizada e Aerobica respectivamente. 
H:  Reconhecer a ginástica como forma de se movimentar e identificar algumas formas 

de ginástica. R: D 

38- Cada modalidade esportiva tem suas exigências específicas, ou seja, envolve 
capacidades físicas próprias. Observe as figuras e responda: 
 



  

        Figura 1                                       figura 2                            figura 3 

(A) Todas as figuras envolvem a mesma capacidade física. 
(B) Há predomínio de força, flexibilidade e velocidade, respectivamente. 
(C) A figura 1 representa força e as figuras 2 e 3 são exemplos de flexibilidade. 
(D) Nas figuras 1 e 2 há predomínio de força e na figura 3 há predomínio de resistência. 
H: Reconhecer as capacidades físicas envolvidas nos esportes. R: B 

39- Segundo os especialistas em medicina esportiva, os exercícios físicos praticados 
regularmente promovem: 
(A) Aumento da obesidade. 
(B) Diminuição da qualidade e da expectativa de vida. 
(C) Envelhecimento prematuro. 
(D) Prevenção da obesidade e das doenças em geral; aumento da qualidade e da 
expectativa de vida. 
H: Reconhecer os benefícios da atividade física. R: D 

40- Antes de uma prática de atividade física intensa é necessário fazer aquecimento. 
Entre seus benefícios, podemos destacar: 
(A) Não há benefícios. 
(B) Os músculos e articulações quando bem aquecidos evitam lesões e preparam o 
corpo para a prática esportiva, podendo inclusive melhorar o desempenho. 
(C) O aquecimento atrapalha o desempenho esportivo, pois o atleta já inicia a 
atividade cansado. 
(D) Nenhuma das anteriores. 
   H: Reconhecer a importância do aquecimento. R: C 
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36 - Analisando o quadrinho acima podemos afirmar que: 
(A) Num jogo coletivo o mais importante é vencer não importando se vou machucar 
meu adversário. 
(B) Devemos valorizar e respeitar nosso adversário, pois sem ele o jogo não existiria. 
(C) Jogo coletivo é uma guerra, meu adversário é meu inimigo, portanto não preciso 
respeitá-lo. 
(D) Nenhuma das anteriores. 
H:  Reconhecer a importância do respeito aos adversários no jogo coletivo.  R: B 

 
 
 

 
 
 
 



37 -  
(I) Nos esportes coletivos o esquema tático (formações) é a maneira da equipe se 
organizar para o jogo. 
(II) Num jogo coletivo não precisamos nos preocupar com a formação tática, devo 
somente me preocupar com a bola. 
(III) O esquema tático define as posições dos jogadores no campo ou na quadra, zonas 
de defesa, meio de campo e ataque. 
(IV) No jogo coletivo todos os jogadores devem atuar na defesa e no ataque ao mesmo 
tempo. 
(A) As afirmações (I) e (III) estão corretas. 
(B) Todas as afirmações estão corretas. 
(C) Somente a afirmação (IV) está correta.  
(D) As afirmações  (II) e (IV) estão corretas. 
H – Reconhecer as ações técnico-táticas do esporte coletivo. R (A) 

  

38 - A ginástica é uma atividade integrada por um sistema de exercícios físicos, 
especialmente escolhidos, que requerem força, flexibilidade e agilidade. Podem servir 
tanto para competições, recreação e manutenção da saúde. Entre suas várias 
modalidades podemos destacar: 
(A) A ginástica alternativa engloba modalidades de origem oriental e de baixo impacto. 
Modalidades essas como: Pilates, Lian Gong, YOGA e Shiatsu. 
(B) Ginástica Aeróbica que é uma combinação de passos básicos e movimentos de 
braços executados de forma consecutiva, utiliza-se uma música estimulante criando 
sequências dinâmicas, rítmicas e contínuas, 
(C) A ginástica rítmica combina os elementos de balé e dança teatral, realizados 
fluentemente em harmonia com a música e coordenados com o manejo dos aparelhos 
próprios desta modalidade olímpica, que são a corda, o arco, a bola, as maças e a fita. 
(D) Todas as alternativas estão corretas 
H: Discriminar os diversos tipos de ginásticas. R: D 

 
39- Segundo os especialistas em medicina esportiva, os exercícios físicos praticados 
regularmente promovem: 
(A) Aumento da obesidade. 
(B) Diminuição da qualidade e da expectativa de vida. 
(C) Envelhecimento prematuro. 
(D) Prevenção da obesidade e das doenças em geral; aumento da qualidade e da 
expectativa de vida. 
H: Reconhecer os benefícios da atividade física. R: D 



40-   

Antes de uma prática de atividade física intensa é necessário fazer aquecimento. Entre 
seus benefícios, podemos destacar: 
a) Não há benefícios. 
b) Os músculos e articulações quando bem aquecidos evitam lesões e preparam o 
corpo para a prática esportiva, podendo inclusive melhorar o desempenho. 
c) O aquecimento atrapalha o desempenho esportivo, pois o atleta já inicia a atividade 
cansado. 
d) Nenhuma das anteriores. 
 H: Reconhecer a importância do aquecimento. R: B 
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36- Os jogos com regras são considerados pelo educador Piaget (1978) como uma 
ferramenta indispensável. Através do contato com o outro, a criança vai internalizar 
conceitos básicos de convivência. A brincadeira e os jogos permitem uma flexibilidade 
de conduta e conduz a um comportamento exploratório até a formação do modelo 
ideal de se portar com o próximo.  
A ética consiste em preocupar-se com os direitos do homem, os direitos do ser vivo, 
fazer com que eles sejam respeitados.Portanto, nas brincadeiras com regras, as 
crianças começam a exercer essa ética, pois precisam reconhecer o outro para 
poderem participar e devem respeitar noções básicas de convivência para o bom 
andamento da atividade lúdica.  

Adaptado de: Superintendência Regional de Ensino de UNAI. 
Disponível em: 

https://docs.google.com/file/d/0B_GbTbLKSC7TeUdGMDlOQTlxOEk/edit?pli=1 
 
Com base no texto e em seus conhecimentos, quais são os valores éticos presentes nos 
jogos e brincadeiras? 
a) Honestidade, compromisso, intolerância e agressividade.  
b) Pensar só em ganhar, deslealdade e compromisso com as regras do jogo. 
c) Criticar, roubar, trapacear, mentir e pensar só em si. 
d) Honestidade, companheirismo, tolerância e respeito às diferenças. 
R:D -  H: Reconhecer o respeito e a ética como principio dos jogos e esportes.  
C: Esportes coletivos.  
 



37- Segundo o dicionário Aurélio, o termo tática significa: s.f. Arte de combinar a ação 
de tropas, ou os recursos característicos das diferentes armas, a fim de obter o 
máximo de eficácia no combate: tática de infantaria; tática naval; tática aérea. / Fig. 
Conjunto de meios ou recursos empregados para alcançar um resultado favorável: 
mudou de tática e conseguiu o emprego. 
 
Baseado no conceito de tática verifique se as afirmações abaixo são verdadeiras ou 
falsas e assinale a alternativa correta. 
(  ) Nos esportes coletivos, o esquema tático (formação) é a maneira da equipe se 
organizar para o jogo. 
(  ) Num jogo coletivo, não precisamos nos preocupar com a formação tática, devemos 
somente nos preocupar com a bola. 
(  ) O esquema tático define as posições dos jogadores no campo ou na quadra, zonas 
de defesa, meio de campo e ataque. 
(  ) No jogo coletivo, todos os jogadores devem atuar na defesa e no ataque ao mesmo 
tempo. 
 
a) V-F-V-F. b) V-V-V-V.   c) F-F-V-F.   d)F-V-F-V.  
R:A -  H: Reconhecer o significado da tática nos esportes coletivos.   
C:  Tática nos esportes. 
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38 - A ginástica é uma atividade integrada por um sistema de exercícios físicos, 
especialmente escolhidos, que requerem força, flexibilidade e agilidade. Podem servir 
tanto para competições, recreação e manutenção da saúde. Entre suas várias 
modalidades, podemos destacar a ginástica alternativa, que engloba modalidades de 
origem oriental, como por exemplo o Yôga( figura I) e a ginástica aeróbica, que é uma 
combinação de passos básicos e movimentos de braços, executados de forma 
consecutiva, utilizando uma música estimulante, criando sequências dinâmicas, 
rítmicas e contínuas ( figura II). 
 
Considerando a grande diversidade de modalidades de Ginástica, observe a figura III e 
assinale a alternativa correta. 
 



a)Trata-se de um aula de hidroginástica, que é um exercício aeróbico feito em piscinas 
e que tem por objetivo a manutenção profilática da saúde. Melhora a capacidade 
aeróbica, a resistência cardiorespiratória, a resistência e a força muscular,além da 
flexibilidade. 
b) É uma aula de  ginástica rítmica, que combina os elementos de balé e dança teatral, 
realizados fluentemente em harmonia com a música e coordenados com o manejo dos 
aparelhos próprios desta modalidade olímpica, que são a corda, o arco, a bola, as 
maças e a fita. 
c) Indica uma aula de treinamento de força, conhecido popularmente como 
musculação, é uma forma de exercício contra-resistência, para o treinamento e 
desenvolvimento dos músculos esqueléticos. Utiliza a força da gravidade (através de 
barras, halteres, pilhas de peso ou o peso do próprio corpo) . 
d) Todas as alternativas estão corretas 
R: D - H: Discriminar os diversos tipos de ginásticas.  C: Ginástica. 
 
39- Sabe-se que a medida que envelhecemos, perdemos gradativamente força e massa 
muscular. Esse processo é chamado de sarcopenia. Assinale a modalidade capaz de 
reverter mais rapidamente tal redução de força e massa muscular.   
 
a) Yôga. b) Ginástica Aeróbica. c) Musculação. d) Hidroginástica. 
R: C -  H:  Reconhecer os efeitos da atividade física.  C:  Capacidades físicas.  

 
40- O contato físico é bastante comum em situação de jogo, principalmente na relação 
ataque e defesa e, em alguns casos, os atletas podem até machucar outros, mesmo que 
não tenham essa intenção. Em outras situações, acontece o contrário daquilo que se 
considera aceitável pelas normas esportivas, quando jogadores com atitudes 
desrespeitosas e antidesportivas acabam ferindo o outro intencionalmente, como na 
Copa do Mundo de 2014, na qual o jogador Uruguaio Luiz Soares mordeu seu 
adversário e foi punido pela FIFA com suspensão de nove jogos. 
Esse tipo de jogo foi considerado reprovável pelos meios de comunicação, que 
defendiam o “Flair Play” nos jogos da Copa do Mundo de 2014.  
 
O que significa o termo “Flair Play” que aparece no texto? 
 
a) Jogo bom.   b) Jogo ruim.  c) Jogo limpo.   d) jogo sujo. 
R: C -  H: Reconhecer atitudes nos esportes coletivos.   C:  Esportes coletivos. 
 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Aer%C3%B3bico
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http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo

