
 7 ano EDUCAÇÃO FÍSICA  - 2011 
36- A Ginástica Artística (ou Olímpica) é um esporte individual que desenvolve 
o domínio do corpo por meio de formas definidas de movimentos. Das 
capacidades abaixo, assinale aquela que NÃO é desenvolvida na prática da 
Ginástica Artística.  
(A) força. (B) drible. (C) agilidade; (D) equilíbrio.  
37- A Ginástica de Solo é uma atividade que permite o desenvolvimento do 
domínio do corpo, da flexibilidade, da velocidade e do equilíbrio. Os 
movimentos básicos da Ginástica de Solo são:  
(A) barra fixa, cavalo com alça, trave de equilíbrio.  
(B) trave de equilíbrio, argola, estrela.  
(C) rolamentos, parada de mão, estrela.  
(D) estrela, barra fixa, trave de equilíbrio.  
38- Assinale a modalidade da Ginástica que utiliza os seguintes materiais: bola, 
corda, arco, fita e maça.  
(A) Ginástica de solo. (C) Ginástica de aparelhos.  
(B) Ginástica aeróbica. (D) Ginástica rítmica.  
39- No início das aulas práticas de Educação Física é recomendável que o 
aluno realize exercícios de alongamento e aquecimento para:  
(A) evitar lesões; (C) aumentar as lesões;  
(B) aumentar a obesidade; (D) diminuir a massa muscular.  
40- Durante as aulas de Educação Física o professor utilizou uma balança para 
pesar os alunos. Ao subir na balança, Pedro verificou que seu peso era de 50 
quilogramas, portanto, podemos concluir que  
(A) Pedro está acima do peso.  
(B) não é possível saber se ele está acima do peso ou não, sem antes 
verificarmos sua altura.  
(C) Pedro está abaixo do peso.  
(D) Pedro não possui uma alimentação saudável. 

7º Anos 2012 

1 – A Ginástica Artística é um esporte individual que desenvolve o 

domínio do corpo através de movimentos específicos.Qual das alternativas 

abaixo NÃO apresenta uma Capacidade Física envolvida na realização da 

Ginástica Artística. 

 

a) Força; 

b) Drible; 



c) Agilidade; 

d) Equilíbrio. 

Habilidade : Identificar as capacidades físicas relacionadas à Ginástica 

Artística. Resposta: b 

 2 – A Ginástica de Solo é uma atividade que permite o desenvolvimento 

do domínio do corpo, da flexibilidade, da velocidade e do equilíbrio, entre 

outras. Os movimentos básicos da Ginástica de Solo são: 

 

a) Barra fixa, cavalo com alça e trave de equilíbrio; 
b) Trave de equilíbrio, argola e estrela; 
c) Rolamentos, parada de mão e estrela; 
d) Estrela, barra fixa e trave de equilíbrio. 
Habilidade: identificar os movimentos da Ginástica de Solo. 
Resposta: c 

 
3 – Os aparelhos bola, corda, fita,arco e maça integram que modalidade 

de Ginástica? 
a) Ginástica de Solo; 
b) Ginástica Aeróbica; 
c) Ginástica de Aparelhos; 
d) Ginástica Rítmica. 
Habilidade: Relacionar os materiais à modalidade de Ginástica. 
Resposta: d 
4 - No início das aulas práticas de Educação Física ou antes de realizar 

qualquer esforço físico é recomendável que aconteça o   alongamento e o 
aquecimento com o objetivo de prevenir: 

a)  Lesões; 
b) Obesidade;  



c) Emagrecimento; 
d) Sedentarismo 
Habilidade: Identificar a necessidade dos alongamentos e aquecimentos 

aulas atividades físicas.  Resposta: a 
 
5- Durante o mês de julho deste ano foi realizado os Jogos Olímpicos, 

tendo como sede a cidade de Londres, capital inglesa.Sabemos que a 
Olimpíada anterior aconteceu em 2008 na cidade de Pequim, na China e que o 
intervalo de tempo entre as edições olímpicas é de 4 anos. Intervalo esse, 
importante para o desenvolvimento e o aprimoramento físico, técnico e 
emocional dos atletas que representarão seus países na competição.É fato que 
a próxima edição olímpica terá como sede uma cidade brasileira.Assinale a 
alternativa que aponta o país, a cidade e o ano corretos, respectivamente,   da 
próxima edição: 

a) Brasil – São Paulo – 2014 
b) Argentina – Buenos Aires – 2016 
c) Argentina – Rio de Janeiro – 2016 
d) Brasil – Rio de Janeiro - 2016   

 Habilidade: Reconhecer os Jogos Olímpicos como evento de 
abrangência mundial e periódico. Resposta: d 

   
7º ANO - 2013 

36- A Ginástica Artística é um esporte individual que desenvolve o domínio do 
corpo através de formas definidas de movimentos. Das capacidades abaixo 
qual NÃO é desenvolvida na prática da Ginástica Artística. 
a) Força. 
b) Drible. 
c) Agilidade. 
d) Equilíbrio. 
C: Esporte individual, Ginástica Artística. 
H: Identificar as capacidades físicas relacionadas à Ginástica Artística. 
R: B 
 
37- Ginástica de solo é uma atividade que permite o desenvolvimento do 
domínio do corpo, velocidade, flexibilidade e equilíbrio. Os movimentos básicos 
da ginástica de solo são: 
a) Barra fixa, cavalo com alça e trave de equilíbrio. 
b) Trave de equilíbrio, argola e estrela. 
c) Rolamento, parada de mão e estrela. 
d) Estrela, barra fixa e trave de equilíbrio. 
C: Esporte individual, Ginástica de Solo. 
H: Identificar os movimentos da Ginástica de Solo. 
R: C 
 
38- Assinale a modalidade da Ginástica que utiliza os seguintes materiais: bola, 
corda, arco, fita e maça. 
a) Ginástica de solo. 
b) Ginástica aeróbica. 
c) Ginástica de aparelho. 
d) Ginástica rítmica. 



C: Esporte individual, Ginástica Artística. 
H: Relacionar os materiais à modalidade de Ginástica. 
R: D 
 
39- Analise os itens abaixo e responda: 

I- No início de uma prática esportiva é recomendado que o aluno faça 
exercícios de alongamento e aquecimento para aumentar sua pré-
disposição para a pratica e evitar lesões. 

 
II- Após uma prática de atividade física intensa numa aula de educação 

física, é comum os alunos retornarem para sala de aulas suados, 
isso ocorre porque o suor é um mecanismo termo regulador, isto é, 
ajuda retirar calor do corpo. 

a) Somente o item I esta correto. 
b) Somente o item II esta correto. 
c) Os itens I e II estão corretos. 
d) Os itens I e II estão errados. 
C: Organismo humano. 
H: Identificar as necessidades de alongamento e aquecimento antes da 
atividade física.  
R: C 

 
 

 

 

Podemos observar que a tecnologia hoje,  oferece uma imensa variedade de 

fontes de informação, mas isso não  dá garantias de acesso ao conhecimento. 

Outro fato, é que muitas pessoas, principalmente os adolescentes, são 

fascinados pela tecnologia, por isso passam várias horas do dia envolvido com 

essas parafernálias tecnológicas. 

40- Com base nas informações podemos concluir que: 
a) Muitos adolescentes preferem a realidade virtual e deixam de praticar 
atividade física.  
b) A tecnologia é fascinante, mas temos que usa-la com consciência. 
c) As redes sociais podem ser perigosas se não usadas com responsabilidades. 
d) Todas as alternativas estão corretas.  



C:Tecnologia, influência no comportamento. 
H: Reconhecer a influência da tecnologia no comportamento das pessoas. 

 

7º ANO - 2014 
36- A Ginástica Artística é um esporte individual que desenvolve o domínio do 
corpo através de movimentos específicos. Qual das alternativas abaixo NÃO 
apresenta uma Capacidade Física envolvida na realização da Ginástica 
Artística. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Força.  b) Drible.  c) Agilidade.  d) Equilíbrio. 
R: B.  
H: Identificar as capacidades físicas relacionadas à Ginástica Artística. 
C: Ginástica Artística. 
 
37- A Ginástica de Solo é uma atividade que permite o desenvolvimento do 
domínio do corpo, da flexibilidade, da velocidade e do equilíbrio, entre outras. 
Os 
movimentos 
básicos da 
Ginástica de 
Solo são: 

 
 
 
 
 
 
 
 
a) Barra fixa, cavalo com alça e trave de equilíbrio. 
b) Trave de equilíbrio, argola e estrela. 
c) Rolamentos, parada de mão e estrela. 
d) Estrela, barra fixa e trave de equilíbrio. 
R: C. 
H: identificar os movimentos da Ginástica de Solo. 
C: Ginástica Artística. 
 



38- Os aparelhos bola, corda, fita, arco e maça integram qual modalidade de 
Ginástica? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Ginástica de Solo.      c) Ginástica de Aparelhos.    
b) Ginástica Aeróbica.       d) Ginástica Rítmica. 
R: D.  
H: Relacionar os materiais à modalidade de Ginástica.  
C: Ginástica Artística. 
39- Qual é o objetivo do alongamento e aquecimento no início das aulas 
práticas de Educação Física ou antes de realizar qualquer esforço físico? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Preparar os músculos, 
que ficam protegidos de possíveis lesões e têm seu desempenho melhorado. 
b) Promover um grande gasto calórico e dessa forma garantir que todos os 
alunos fiquem imunes ao desenvolvimento de uma condição de obesidade.   
c) Aproveitar esse momento para organizar as equipes e orientar os colegas 
sobre as táticas de jogo. 
d) Todas as alternativas estão erradas. 
R: A.   
H: Identificar a necessidade dos alongamentos e aquecimentos nas  
atividades físicas.  
C: Corpo e saúde. 
 



40- A tecnologia  moderna oferece uma imensa variedade de fontes de 

informação, mas isso não  garante o acesso ao conhecimento. Muitas pessoas, 

principalmente os adolescentes, são fascinados pela tecnologia, passando 

muitas horas do dia envolvidos com parafernálias tecnológicas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Com base nas informações e nos quadrinhos, assinale a alternativa correta. 
 
a) Muitos adolescentes preferem a realidade virtual e deixam de praticar 
atividade física.  
b) A tecnologia é fascinante, mas temos que usá-la com consciência. 
c) As redes sociais podem ser perigosas se não usadas com responsabilidades. 
d) Todas as alternativas estão corretas.  
 
R: D.  
H: Reconhecer a influência da tecnologia no comportamento das 
pessoas. 
C: Influência da Mídias. 

 

 


