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36-  A obra acima do artista Myron data aproximadamente de 450 anos a.C. O artista 
capturava o movimento paralisado, fixou em Discóbulo o instante complexo dos 
músculos organizados em todo corpo, em sincronia com o impulso do braço, inclusive  
com o cálculo sereno da cabeça pensante. É uma figura em movimento, nos mostra o 
atleta com corpo flexionado no instante anterior ao arremesso de disco; O arremesso 
de disco, criado na Grécia mitológica, é considerado a mais antiga prova do arremesso 
no atletismo; supõe-se que os primeiros discos eram de pedras e não tinham o 
formato atual, ou seja, os implementos vêm sofrendo aperfeiçoamentos através do 
tempos até alcançarem o formato circular de hoje. Esse esporte tornou-se bastante 
popular na Grécia Antiga, levando vários artistas daquela época a estudá-lo. 
De acordo com o texto, responda: 
( A ) Essa prova não existe mais, só era praticada na Antiguidade. 
( B ) O arremesso de disco é praticado atualmente, e a figura é o símbolo da Educação 
Física que comemora seu dia em 01 de Setembro. 
( C) Arremesso de disco não é uma prova do atletismo. 
( D ) Não existe o dia do Professor de Educação Física. 
 
37-Em uma escola, certa turma do 9º ano reclama com o professor de Educação Física 
a ausência de eventos esportivos, festivais de danças e eventos, que são promovidos 
na escola do bairro vizinho e que possibilitam a interação e a expressão entre eles. O 
professor explica que a ausência de uma quadra coberta ou outro espaço adequado 
dificulta a realização desses eventos e prejudica até mesmo a própria aula de Educação 
Física. Os estudantes se reúnem no grêmio estudantil e resolvem enviar um abaixo 
assinado (com assinaturas de todos os 
alunos e alunas da escola e das pessoas que moram no bairro) às autoridades, 
solicitando a construção da necessária quadra na escola. Com base no texto, pode-se 
concluir que: 

 
(A) Estudantes não deveriam incomodar as autoridades com esse assunto. 
(B) Estudantes não deveriam se envolver com essas questões, pois isso é função do 
diretor ou da diretora da escola. 
(C) Essas pessoas incomodadas com a falta da quadra deveriam procurar outra escola 
que tenha esse espaço. 
(D) A atitude é correta, pois quando eleitas pela população, as autoridades políticas 
devem  atender às necessidades das pessoas. 
 



38- Observe: 

 
Na figura acima está representado um esquema da circulação sanguínea, e 

como se pode observar, as setas indicam sangue chegando e saindo do coração e 
pulmões. Durante a atividade física, há um aumento do consumo de oxigênio, por isso 
o coração bate mais rápido e a respiração também aumenta. Com base na informação 
e ilustração podemos concluir que: 
(A) O sangue representado na figura, tanto na cor azul como o vermelho é a mesma 
coisa. 
(B) Na grande circulação, a cor azul é sangue arterial 
(C) O sangue vermelho representado na grande circulação está pronto para abastecer 
os músculos e continuar a atividade física 
(D) O sangue arterial que abastecerá os músculos está representado em cor azul na 
grande circulação. 

 
39-Atualmente, existe uma grande preocupação com questões  ambientais, como 
desmatamento, poluição atmosférica, lixo, entre outros. Essas questões têm sido 
amplamente debatidas pelo mundo todo, afinal, isso pode trazer conseqüência  que 
afetará o modo de viver das pessoas. Por outro lado, os homens sempre gostaram de 
desafios, estão sempre procurando superar limites, e a natureza muitas vezes oferece 
condições ideais para muitos desafios, por isso existem mitos esportes ligados à 
natureza. 

Com base no texto responda: 
(A) O montanhismo, o remo, a canoagem, a vela, o surf, escalada e rapel são exemplos 
de esportes ligados à natureza e às questões ambientais. 
(B) Não existem relações entre esportes e questões ambientais. 
(C) Questões ambientais não têm relação nenhuma com o modo de viver das pessoas. 
(D)  Questões ambientais são de responsabilidade da polícia ambiental. 
 
40- O futebol certamente é um esporte amado e praticado por milhões de pessoas em 
todo o mundo. As grandes empresas aproveitam essa popularidade do esporte para 
venderem seus produtos, utilizando propagandas protagonizadas por atletas famosos 
que incentivam o consumo de certas marcas. Sabe-se que a propaganda é uma das 
principais formas de incentivar as pessoas a comprarem e isso vem gerando uma 
sociedade extremamente consumista, que agride cada vez mais o meio ambiente por 
consequência da grande quantidade de lixo produzida. Qual das alternativas abaixo 



explica a atitude mais sensata que nós, consumidores, devemos ter com relação à 
escolha de nossos produtos? 
 
(A) Devemos comprar tudo que os atletas indicam, pois eles e elas sabem o que é bom 
para nós. 
(B) Devemos consumir os produtos que as propagandas de televisão mostram e não 
nos preocuparmos com o meio ambiente. 
(C) Não devemos comprar nada, pois não precisamos consumir para viver. 
(D) Devemos consumir com consciência ambiental, analisando se realmente 
necessitamos daquele produto ou se estamos sendo dominados pelas propagandas. 
 
Avaliação 2012 

9º Ano 
1- JOGO: sem árbitro, sem tempo determinado, espaço livre, regras combinadas, 

sem uniforme, vitoria ou derrota não importa; 
ESPORTE DE COMPETIÇÃO: mesmas regras, tempo determinado, uniformizados, 
arbitragem, vitória ou derrota traz conseqüências. 
Identifique nas imagens abaixo: Jogo ou Esporte de Competição 
 

 
a)I e II Jogo;  III e IV Esporte de competição; 
b)I e III Jogo;  II e IV Esporte de competição; 
c)I e IV Jogo;  II e III Esporte de competição; 
d) III e IV Jogo;  I e II Esporte de competição 
 
Habilidade: Identificar as diferenças (espaço, no tempo e nas regras) e as 
semelhanças ( o prazer, a competição e a dimensão lúdica) entre o jogo e o esporte 
de competição 
Resposta: b 
 
2- Um esporte que na India era chamado de Poona, foi levado para a Inglaterra 

por militares durante o período de colonização( século XIX).É um esporte muito 
parecido com o Tênis, pois utiliza raquete, porém, no lugar da bola é usada uma 
peteca.Sendo que  esta peteca pode atingir a impressionante velocidade de até 
400Km/h quando golpeada.Este esporte chama-se: 

a) Rugby; 
b) Frescobol; 
c) Tchoukball; 
d) Badminton. 
Habilidade: Relacionar a introdução e a disseminação do badminton no Brasil. 
Resposta: d 



 3 – Associe imagem ao esporte: 
            
     

 
a) I- Receptor; II Rebatedor; III Arremessador; 
b) I- Rebatedor; II- Arremessador; III- Receptor; 
c) I-Arremessador; II- Receptor ; III- Rebatedor; 
d) I- Arremessador; II- Rebatedor; III-Receptor; 

Habilidade: Identificar e reconhecer os princípios técnico -táticos do beisebol, 
aplicando-os em situações de jogo. 
Resposta: c 
4-Um jogador de beisebol consegue passar pela 1ª, 2ª, 3ª e chegar à home plate (4ª 
base) a equipe desse jogador : 

a) perde um jogador; 
b) conquista um ponto; 
c) comete uma falta; 
d) é expulsa; 
Habilidade:Identificar e reconhecer os princípios técnicos técnico-táticos do 
beisebol, aplicando-os em situação de jogo. Resposta: b  
5)  

 
 
Baseado nas informações, podemos concluir quê: 
( a ) Ninguém é invencível 
( b ) O erro ou a derrota, quando bem compreendido, pode trazer resultados 
significativos para a aprendizagem 
( c ) O quadro mostra não só a importância do resultado , mas também a importância  
da superação e do aprendizado.  
( d ) Todas estão corretas. 



R: D H: Compreender os aspectos relacionados à vitória e a derrota e a compreensão 
do como meio de aprendizagem. 

 
9º ANO - 2013 

36- Sobre o Jogo de Taco ou Bets podemos afirmar que: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) É um jogo de alto estresse, que precisa da intervenção do árbitro e de jogadores 
uniformizados. 
b) As regras são fixas, os jogadores devem ser da mesma faixa etária e separados por 
categorias masculina e feminina. 
c) As regras, o tempo e local são flexíveis e decididos pelos participantes. 
d) Na regra oficial o tempo do jogo é dividido em duas etapas de 30 minutos cada. 
C: Jogo e Esporte: diferenças conceituais e na experiência dos jogadores. 
H: Identificar as diferenças e as semelhanças entre o jogo e o esporte de competição. 
R:C 
 
37- Ao analisar a figura podemos afirmar que os participantes:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Não estão preocupados com a vitória ou a derrota, pois elas não interferem na sua 
vida profissional. 
b) Têm outras profissões e estão jogando no seu tempo livre apenas para se divertir. 
c) Não são obrigados a usar uniformes e equipamentos. 
d) São atletas que buscam o máximo da performance com treinamentos sistematizados 
para melhorar o rendimento e são remunerados para jogar, isto é são profissionais. 
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C: Jogo e esporte - Diferenças conceituais e na experiência dos jogadores. H: 
Identificar a conduta diferenciada entre o jogador (lazer/não trabalho) e o atleta 
(rendimento/trabalho) R: D 
  
38- Este é um esporte muito popular nos Estados Unidos, possuindo milhões de 
adeptos. Crianças e adultos praticam o esporte, inclusive em clubes e escolas. No Brasil 
ainda é pouco praticado, mas vem ganhando espaço principalmente na comunidade 
nipo-brasileira. A figura abaixo representa o espaço onde ele é jogado.  Estamos 
falando de qual esporte?     

e) Beisebol. 
f) Tênis. 
g) Futebol. 
h) Frisbee. 

C: Modalidade “alternativa” ou popular em outros países: beisebol. 
H: Relacionar a introdução e a disseminação do beisebol no Brasil com seu processo 
histórico de surgimento e consolidação. R: A 
 
39- Um jogador de beisebol consegue passar pela 1ª, 2ª, 3ª e chegar à home plate (4ª 
base) a equipe desse jogador: 

a) Perde um jogador. 
b) Conquista um ponto. 
c) Comete uma falta. 
d) É expulsa. 

C: Modalidade “alternativa” ou popular em outros países: beisebol. 
H: Identificar e reconhecer os princípios técnicos técnico-táticos do beisebol, aplicando-
os em situação de jogo. R: B 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40- Refletindo sobre os quadrinhos, podemos concluir quê: 
a) Ninguém é invencível. 
b) O erro ou a derrota, quando bem compreendidos, podem trazer resultados 

significativos para a aprendizagem. 
c) O quadro mostra não só a importância do resultado, mas também a 

importância da superação e do aprendizado.  
d) Todas estão corretas. 

 



C: Atitudinal, H: Compreender os aspectos relacionados à vitória e a derrota e a 
compreensão do erro como meio da aprendizagem. R: D 
 

9º ANO - 2014 
 
36- O JOGO é uma forma de conhecimento produzida pelo homem desde os primórdios 
da humanidade; o prazer e o desafio estão presentes nessa prática social, em suas 
diferentes formas (jogos individuais, jogos coletivos, jogos com regras simples, jogos 
com regras mais complexas). O JOGO é uma prática originalmente comum a crianças e 
adultos, possibilitando a relação do indivíduo com o coletivo, com a comunidade a que 
pertence.  
É um fenômeno social, ou seja, é resultado de uma cultura, com seus costumes e 
tradições, por isso há diferenças nas formas de jogar e o desconhecimento de 
determinados jogos por alguns grupos sociais.  
O termo esporte se refere a qualquer tipo de prática que esteja vinculada a Federações 
e Confederações, cujo papel é o de regulamentar as regras dessa prática. Isso significa 
que as regras de um esporte são fixas e nunca podem ser modificadas durante um 
campeonato. Aliás, esse é outro objetivo das federações: organizar campeonatos, 
cujos campeões sempre têm em vista o prêmio, que pode ser dinheiro, medalhas ou 
troféus, por exemplo. Dessa explicação podemos extrair quatro características que são 
fundamentais para dizer se determinada prática é um esporte: 1) ter regras fixas; 2) a 
subordinação dessa prática a algum órgão oficial; 3) é uma atividade competitiva; 4) o 
atleta está sempre em busca de um tipo de recompensa maior do que o prazer de 
praticar o esporte: ele é um profissional que ganha a vida (ou pretende ganhar, no 
caso de atleta amadores) por meio do esporte, seja com patrocínio ou com os prêmios 
dados nas competições. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Podemos afirmar que o JOGO está presente em qual atividade? 
a)Futsal. 
b) Voleibol. 
c)Rouba-Bandeira. 
d)Tênis de Mesa. 
R: C.  
H: Identificar as diferenças e as semelhanças entre o jogo e o esporte de competição. 
C: Jogo e Esporte: diferenças conceituais e na experiência dos jogadores. 
 
37- Qual afirmativa é correta sobre os atletas profissionais? 
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a) Não estão preocupados com a vitória ou a derrota, pois elas não interferem na sua 
vida profissional. 
b) Têm outras profissões e estão jogando no seu tempo livre apenas para se divertir. 
c) Não são obrigados a usar uniformes e equipamentos. 
d) São atletas que buscam o máximo da performance com treinamentos sistematizados 
para melhorar o rendimento e são remunerados para jogar. 
R: D.  
H: Identificar a conduta diferenciada entre o jogador (lazer/não trabalho) e o atleta 
(rendimento/trabalho)  
C: Jogo e esporte - Diferenças conceituais e na experiência dos jogadores. 
 
38- Jogo de raquete, pode ser praticado individualmente ou em pares, é disputado em 
uma quadra, são dois ou quatro jogadores, respectivamente singulares e pares. O 
objetivo do jogo é fazer a peteca tocar na quadra adversária, dessa forma o atleta ou 
dupla marcam um ponto no placar. O jogo é vencido pelo jogador ou equipe que 
conseguir ganhar dois sets, e cada set é ganho pelo jogador ou equipe que atingir 
primeiro os 21 pontos, devendo existir uma vantagem de 2 pontos.  
Estamos falando de qual esporte? 

 
 
 
 
 
 

a) Beisebol.    
b) Tênis.    
c) Badminton.    
d) Frisbee. 
R: C  
H: Identificar o objetivo do badminton e sua dinâmica de jogo.  
C: Modalidade “alternativa” ou popular em outros países: badminton. 
 
39- Um jogador de beisebol consegue passar pela 1ª, 2ª, 3ª e chegar à home plate (4ª 
base).  
O que acontece com a equipe desse jogador? 
 
a) Perde um jogador.    c) Comete uma falta. 
b) Conquista um ponto.   d) É expulsa. 
R: B.  
H: Identificar e reconhecer os princípios técnicos técnico-táticos do beisebol, aplicando-
os em situação de jogo.  C: Modalidade “alternativa” ou popular em outros países: 
beisebol. 
 
40- Leia os quadrinhos e assinale a alternativa correta. 
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a) Ninguém é invencível. 
b) O erro ou a derrota, quando bem compreendidos, podem trazer resultados 
significativos para a aprendizagem. 
c) O quadro mostra não só a importância do resultado, mas também a importância da 
superação e do aprendizado.   
d) Todas as alternativas estão corretas. 
R: D.  H: Compreender os aspectos relacionados à vitória e a derrota e a compreensão 
do erro como meio para aprendizagem.  
C: Basebol 
 
 
 


