
8º ANO – 2012 
Reconhecendo o corpo humano como instrumento de reprodução de vontades, emoções 
e até mesmo de uma cultura, podemos transmitir muitas informações através dos 
movimentos corporais.Nesse sentido, a dança é uma ferramenta muito eficaz quanto a 
capacidade de caracterizar um movimento cultural com origem especifica.Por exemplo, 
quando ouvimos falar em ‘’Samba’’ estabelecemos uma relação natural com o Brasil, 
assim como quando ouvimos falar em ‘’Tango’’ automaticamente pensamos na 
Argentina.Sendo assim, quando ouvimos comentários sobre uma dança com origem 
caribenha, que na África é chamada de Kizomba e que possui passos denominados 
‘’gengibre’’, ‘’canela’’ e ‘’pimenta’’ estamos nos referindo a que dança:                      
   a)Bolero    
    b)Valsa  
   c) Zouk 
   d) Ballet. 
           Habilidade: Reconhecer as manifestações e representações culturais de outros          
países. Resposta: c 
Para mantermos nosso corpo em boas condições de saúde, devemos estabelecer uma 
rotina onde estejam presentes hábitos saudáveis de alimentação, períodos satisfatórios 
de descanso( dormir bem) e também é importante manter um programa de atividade 
física regular. Entre as atividades físicas capazes de garantir uma boa condição de saúde, 
algumas podem ser realizadas em academias.Assinale a alternativa que apresenta 
somente Ginásticas de academia:  
 a) Futebol,basquete e vôlei. 
 b) Musculação, localizada e aeróbica.      
 c) Olímpica,Artística e Rítmica 
 d) Natação, futsal e badminton. 
Habilidade: Identificar as ginásticas de academia e suas possibilidades.  
Resposta: b 
1- Em busca de uma melhor qualidade de vida as pessoas cada vez mais  
desinformadas buscam as academias em busca das soluções para suas frustrações 
estéticas,existem ainda os que se exercitam por conta própria sem a menor 
orientação.Qual alternativa traria melhor resultado para esta realidade?  
a) vestir roupas confortáveis e sair caminhando pelas ruas de qualquer jeito; 
b) não caminhar sozinho,buscar sempre a companhia de uma pessoa boa de conversa 
c) procurar qualquer academia principalmente as mais baratas,pois todas são a 
mesma coisa 
d) procurar sempre  praticar sua atividade física sob a orientação de um profissional 
de educação física capacitado a realizar este trabalho. 
Habilidade:Reconhecer a importância de se realizar atividades físicas orientadas por 
profissionais capacitados. 
Resposta: d 
2- Atualmente o modelo de beleza idealizado pelas mídias de maneira geral 
estabelece para as mulheres uma aparência corporal onde as curvas se apresentam de 
maneira bastante destacada e para os homens, os músculos recebem toda a atenção e 
cuidado para que tenham volume e imponência.Para conseguir esse objetivo um numero 
grande de pessoas, de diversas faixas etárias, se submete a dietas mirabolantes, receitas 
milagrosas, uso de medicação restrita e ate mesmo a procedimentos cirúrgicos 



simplesmente para atender uma necessidade que foi imposta.Considerando as 
informações apresentadas acima, como devemos proceder quanto ao padrão de beleza 
que está na moda?   

a) Devemos copiar, a qualquer custo, as características físicas propostas pelos artistas 
famosos ; 

b) Caso nossa aparência não seja igual aquela idealizada pelas mídias devemos nos submeter 
a cirurgia plástica.  

c) Independente do padrão de beleza estabelecido, devemos reconhecer a individualidade 
existente e nos aceitar como somos 

d) A beleza é a característica mais importante para construção de uma sociedade melhor; 
Habilidade:Reconhecer a influencia dos meio de comunicação sobre os padrões estéticos 
estabelecidos. 
Resposta: c 
5-Leia atentamente as afirmações sobre os Princípios de Treinamento e responda. 
I- Para que a atividade física possa promover efeitos positivos sobre o organismo, é necessário 
atender a princípios básicos fundamentados em estudos científicos; 
II- Rotinas de exercícios devem estar voltados à melhoria das capacidades físicas tanto de 
atletas, quanto de pessoas comuns; 
III- As características individuais de cada pessoa não são importantes na construção de rotinas 
de exercícios. 
a) Somente a questão I está correta; 
b) As questões I e II estão corretas; 
c) Todas as questões estão corretas; 
d) Estão todas incorretas. 

Habilidade:Identificar os princípios de treinamento envolvidos na elaboração de um 
programa de exercícios. 
Resposta: b 

8º ANO - 2013 
 
 

36- Nesses tempos modernos, a vida tende a 
ser pouco saudável, devido ao ritmo que as 
pessoas seguem diariamente provocando 
estresse e outras doenças, essa situação 
ainda é mais grave porque muitos se 
alimentam inadequadamente e não praticam 
exercícios físicos com regularidade. A partir 
da década de 70 aconteceu a expansão das 
academias de ginástica no Brasil, ao procurar 
uma academia meu objetivo deve ser:  
 
a) A busca de um corpo perfeito, com 
padrões de beleza iguais aos de modelos de 
revistas. 
b) Cultivar uma vida saudável que 

consequentemente resultará numa melhor auto estima. 
c) Tomar anabolizantes ou outras drogas para acelerar meu desenvolvimento muscular. 
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d) Iniciar um programa de exercícios intensos que durem um mês para depois poder 
parar por 3 meses.  
 
C: Ginástica - Padrões de beleza corporal, ginástica e saúde. 
H: Estabelecer relações entre as ginásticas de academia, a busca de padrões de beleza 
corporal e os parâmetros de saúde. 
R:B 
  
37- A Boneca Barbie foi criada em 1958, pioneira na configuração de um modelo corporal 

que talvez seja o mais tirânico da 
história ocidental. Mesmo após 
tantos anos essa boneca continua 
sendo um ícone de padrão de 
beleza dos mais insistentes. 
Tendo habitado na infância de 
meninas do mundo inteiro por 
quase meio século, a Barbie 
tornou-se um verdadeiro clássico 
nas imposições das leis do corpo 
perfeito em nossa sociedade. Ela 
é a líder de venda entre todas as 
bonecas jamais criadas. O maior 
problema em relação à Barbie é a 
sua influencia nos padrões de 

beleza, comportamentais e de consumo. Refletindo sobre o texto acima podemos dizer 
que: 
 

e) a) Não concordo com o texto, pois devemos copiar a qualquer custo, as características 
físicas propostas pela sociedade. 
b) Não concordo com o texto, caso nossa aparência não seja igual àquela idealizada pelas 
mídias devemos nos submeter à cirurgia plástica.  

      c) Concordo com o texto porque a beleza é a característica mais importante para 
construção de uma sociedade  

melhor. 
      d) Concordo com o texto porque independente do padrão de beleza estabelecido, 
devemos reconhecer que a 
      beleza do mundo está em sua diversidade, cada ser humano é diferente dos demais, 
consciente disso podemos 
      apreciar suas diferenças e características individuais sem nos compararmos aos outros.  

 
C: Ginástica - Padrões de beleza corporal, ginástica e saúde. H: Reconhecer a influencia 
da sociedade sobre os padrões estéticos estabelecidos.R: D 
 
 
 
38- Reconhecendo o corpo humano como instrumento de reprodução de vontades, 
emoções e até mesmo de uma cultura, podemos transmitir muitas informações 
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através dos movimentos corporais.Nesse sentido, a dança é uma ferramenta muito eficaz 
quanto a capacidade de caracterizar um movimento cultural com origem especifica.Por 
exemplo, quando ouvimos falar em ‘’Samba’’ estabelecemos uma relação natural com o 
Brasil, assim como quando ouvimos falar em ‘’Tango’’ automaticamente pensamos na 
Argentina.Sendo assim, quando ouvimos comentários sobre uma dança com origem 
caribenha, que na África é chamada de Kizomba e que possui passos denominados 
‘’gengibre’’, ‘’canela’’ e ‘’pimenta’’ estamos nos referindo a que dança:                      

            
     a)   Zouk                       
     b)Valsa  
     c) Bolero   
     d) Ballet. 
 
     C: Atividade rítmica – manifestações e representações de outros países. H:    Reconhecer    
as manifestações e representações culturais de outros países. R:A 

 
         

39- Leia atentamente as afirmações sobre os Princípios de Treinamento e responda. 
I-Para que a atividade física possa promover efeitos positivos sobre o organismo, é 
necessário atender a princípios básicos fundamentados em estudos científicos; 
II- Rotinas de exercícios devem estar voltados à melhoria das capacidades físicas tanto de 
atletas, quanto de   pessoas comuns; 
III- As características individuais de cada pessoa não são importantes na construção de 
rotinas de exercícios. 
a) Somente a questão I está correta; 
b) As questões I e II estão corretas; 
c) Todas as questões estão corretas; 
d) Estão todas incorretas. 
 
C: Organismo humano, movimento e saúde - Princípios e efeitos do treinamento físico 
H: Identificar os princípios de treinamento envolvidos na elaboração de um programa de 
exercícios.    
R: C 

 
40- A música e a dança expressam a cultura de um povo, a forma de dançar varia de 
acordo com o ritmo e o local, existem ritmos que dançamos sozinhos, em grupos e outros 
que precisamos de um par. O  Zouk é um  ritmo que se configura pela presença de pares. 
Refletindo sobre a dança responda:  
a) Nas aulas os meninos tem muita facilidade em 
dançar, sendo sempre os primeiros a tomar a 
iniciativa. 
b) Homem que é homem não dança. 
c) Os meninos devem praticar esporte e as meninas 
dança. 
d) Dançar é um ato prazeroso e divertido 
independente do sexo do praticante.   
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C: Atividade rítmica – manifestações e representações de outros países. 
H: Analisar as questões de gênero que permeiam a dança no zouk 
R:D 

 
8º ano - 2014 

36- Reconhecendo o corpo humano como instrumento de reprodução de vontades, 
emoções e até mesmo de uma cultura, podemos transmitir muitas informações através 
dos movimentos corporais.                        
Nesse sentido, a dança é uma ferramenta muito eficaz quanto à capacidade de 
caracterizar um movimento cultural com origem especifica. Por exemplo, quando 
ouvimos falar em ‘’Samba’’ estabelecemos uma relação natural com o Brasil, assim como 
quando ouvimos falar em ‘’Tango’’, automaticamente pensamos na Argentina.  
Sendo assim, quando ouvimos comentários sobre uma dança com origem caribenha, que 
na África é chamada de Kizomba e que possui passos denominados ‘’gengibre’’, ‘’canela’’ e 
‘’pimenta’’ estamos nos referindo a qual dança?                    
a)Bolero.    b)Valsa.  c) Zouk   d) Ballet. 
R: C.  
H: Reconhecer as manifestações e representações culturais de outros países. 
C: Atividades rítmicas. 
 
37- Para mantermos nosso corpo em boas condições de saúde, devemos estabelecer uma 
rotina na qual estejam presentes hábitos saudáveis de alimentação, períodos satisfatórios 
de descanso (dormir bem) e também é importante manter um programa de atividade 
física regular. Entre as atividades físicas capazes de garantir uma boa condição de saúde, 
algumas podem ser realizadas em academias.  
Assinale a alternativa que apresenta somente Ginásticas de academia. 
 
a) Futebol, basquete e vôlei.     c) Olímpica Artística e Rítmica. 
b) Musculação, localizada e aeróbica.       d) Natação, futsal e badminton. 
 
R: B. 
H: Identificar as ginásticas de academia e suas possibilidades.  
C: Ginástica de academia. 
 
38- A música e a dança expressam a cultura de um povo, e a forma de dançar varia 
de acordo com o ritmo e o local. Existem ritmos que dançamos com um par, como 
o  Zouk, outros sozinhos ou em grupos.  
Assinale a alternativa correta sobre o Zouk. 
 
a) Nas aulas, os meninos têm muita facilidade em dançar, sendo sempre os primeiros a 
tomar a iniciativa. 
b) Homem que é homem não dança.                                                                
c) Os meninos devem praticar esporte e as meninas, dança.  
d) Dançar é um ato prazeroso e divertido independente do sexo do praticante. 
R: D.  
H: Analisar as questões de gênero que permeiam a dança no zouk.  
C: Atividade rítmica – manifestações e representações de outros países. 
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39- Atualmente, o modelo de beleza idealizado pelas mídias, de maneira geral, estabelece 
para as mulheres uma aparência corporal com curvas bastante destacadas, e para os 
homens músculos que tenham volume e imponência. 
Para conseguir esse objetivo, um número grande de pessoas, de diversas faixas etárias, se 
submete a dietas mirabolantes, receitas milagrosas, uso de medicação restrita e até 
mesmo procedimentos cirúrgicos, simplesmente para atender uma necessidade imposta 
pela mídia.   

 
 
 
 
 
 

Considerando as informações apresentadas, como devemos proceder quanto ao padrão 
de beleza que está na moda?   
a) Devemos copiar, a qualquer custo, as características físicas propostas pelos artistas 
famosos. 
b) Caso nossa aparência não seja igual àquela idealizada pelas mídias, devemos nos 
submeter à cirurgia plástica. 
c) Independente do padrão de beleza estabelecido, devemos reconhecer a individualidade 
existente e nos aceitar como somos. 
d) A beleza é a característica mais importante para a construção de uma sociedade 
melhor. 
R: C. H: Reconhecer a influência dos meios de comunicação sobre os padrões estéticos 
estabelecidos. C: Padrão de beleza corporal. 

 
40- Atualmente, a vida tende a ser pouco saudável.  As pessoas fazem tudo rapidamente, 
há muito trânsito e muito stress, e a vida segue um ritmo alucinante, provocando muitas 
doenças. 
E a situação ainda se agrava porque muitas pessoas se alimentam inadequadamente e 
são sedentários ou não praticam exercícios físicos com regularidade.  
A partir da década de 70, aconteceu uma expansão das academias de ginástica no Brasil, 
oferecendo uma variedade de exercícios. 
Qual deve ser um dos objetivos ao procurar uma atividade física?  
a) A busca de um corpo perfeito, com padrões de beleza iguais aos de modelos de 
revistas. 
b) Cultivar uma vida saudável, que consequentemente resultará numa melhor 
autoestima. 
c) Tomar anabolizantes ou outras drogas para acelerar meu desenvolvimento muscular. 
d) Iniciar um programa de exercícios intensos que dure um mês, para depois poder parar 
por três meses.  
R: B.  H: Estabelecer relações entre as ginásticas de academia, a busca de padrões de 
beleza corporal e os parâmetros de saúde.  C: Ginástica - Padrões de beleza corporal, 
ginástica e saúde. 
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