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6º Anos 

1 – A Ginástica Artística é um esporte individual que desenvolve a força, o equilíbrio, a 
agilidade e a destreza, enfim, o domínio do corpo. Como se divide a  Ginástica Artística? 
a) Ginástica aeróbica e Ginástica Rítmica; 
b) Ginástica de solo e Ginástica de Aparelhos; 
c) Ginástica Localizada e Ginástica de Solo; 
d) Ginástica de Aparelhos e Ginástica Aeróbica.  
Habilidade: Identificar as características da Ginástica Artística.   
Resposta: b 
   
2 – Conforme pudemos acompanhar nos Jogos Olímpicos de Londres, um dos atletas 
que representou o Brasil na Ginástica Artística foi o Arthur Zanneti, medalhista de ouro 
no aparelho Argolas. 

 

Assinale entre as opções abaixo, a que NÃO Representa um aparelho de Ginástica 
Artística. 
a) Solo; 
b) Cavalo com alça; 
c) Peteca; 
d) Trave de equilíbrio. 
Habilidade: Identificar diferentes aparelhos utilizados na Ginástica Artística. 
Resposta: c  
3-  A Ginástica Rítmica  é composta por alguns aparelhos específicos. Assinale a 
alternativa que apresenta os aparelhos que compõem a Ginástica Rítmica e NÃO estão 
presentes na imagem . 

 

a) Bola, arco e corda; 
b) Trampolim, bola e fita. 
c) Raquete, arco e barra; 
d) Trampolim, bola e rede.  
Habilidade: Identificar os aparelhos utilizados na Ginástica Rítmica. 
Resposta: a 



4 – Os seres humanos, como todos os animais, estão sempre em movimento seja 
andando, correndo, saltando, etc. Para que esses movimentos sejam realizados existe 
uma estrutura capaz de sustentar (ossos) e movimentar (músculos) nosso corpo. Essas 
estruturas integram um Sistema chamado: 
a) Sistema Respiratório; 
b) Sistema Circulatório; 
c) Sistema Digestivo; 
d) Sistema Locomotor. 
Habilidade: Reconhecer a função do Aparelho Locomotor. 
Resposta: d            
 

5 – O corpo produz energia a partir dos alimentos que digerimos e o oxigênio que 
respiramos. Para manter uma alimentação saudável, uma pessoa precisa ingerir 
quantidades balanceadas de alimentos. Como seria esta alimentação? 

 

a) Deve ser composta por  frituras e massas; 
b) Deve conter muitas frutas, verduras e legumes; 
c) Não deve conter muitas frutas, verduras e legumes; 
d) Deve conter bastante salgadinhos, doces e bolos. 
Habilidade: Reconhecer hábitos de alimentação saudável. 
Resposta: b 
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36-  A Ginástica Artística é um esporte individual que desenvolve a força, o equilíbrio, a 
agilidade e a destreza, enfim, o  domínio do corpo. Como se divide a Ginástica Artística? 
a) Ginástica aeróbica e Ginástica Rítmica. 
b) Ginástica de solo e Ginástica de Aparelhos. 
c) Ginástica Rítmica e Ginástica de Solo. 
d) Ginástica de Aparelhos e Ginástica Aeróbica. 
C: Esporte individual, Ginástica Artística. 
H: Identificar as características da Ginástica Artística. 
R: B 
 
37- Aparelhos são instrumentos utilizados no treinamento da Ginástica Artística. Entre 
os aparelhos abaixo qual NÃO está presente na Ginástica Artística. 
a) Argola. 



b) Cavalo com alça. 
c) Raquete. 
d) Trave de equilíbrio. 
C:Esporte individual, Ginástica Artística. 
H: Identificar diferentes aparelhos utilizados na Ginástica Artística.  
R: C 
 
38- A Ginástica Rítmica ou Rítmica Desportiva utiliza alguns instrumentos específicos. 
Assinale a alternativa em que todos os aparelhos pertencem a Ginástica Rítmica. 
a) Bola, arco e fita. 
b) Trampolim, bola e fita. 
c) Raquete, arco e barra. 
d) Trampolim, bola e rede. 
C:Esporte individual, Ginástica Rítmica. 
H: Identificar os aparelhos utilizados na Ginástica Rítmica. 
R: A 
 
39- Os seres humanos, como todos os animais, estão sempre em movimento seja 
andando, correndo, saltando, etc. Estes movimentos estão relacionados a qual sistema: 
a) Sistema Respiratório. 
b) Sistema Circulatório. 
c) Sistema Digestivo. 
d) Sistema Locomotor. 
C: Organismo humano, Sistema Locomotor. 
H: Reconhecer a função do Aparelho Locomotor. 
R: D 

 
40- O corpo produz energia a partir dos alimentos que digerimos e o oxigênio que 
respiramos. Para manter uma alimentação saudável, uma pessoa precisa ingerir 
quantidades balanceadas de alimentos. Como seria esta alimentação? 
a) Deve ser baseada em frituras e massas. 
b) Devem ser rica em frutas, verduras e legumes. 
c) Não devem conter frituras, verduras e legumes. 
d) Deve conter bastante salgadinho, doces e bolos. 
C: Organismo humano, movimento e saúde. 
H: Reconhecer hábitos de alimentação saudável. 
R: B 
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36- A Ginástica Artística é um esporte individual que desenvolve a força, o equilíbrio, a 
agilidade e a destreza, enfim, o domínio do corpo.  
 
Como se divide a Ginástica Artística? 



a) Ginástica aeróbica e Ginástica Rítmica.   c) Ginástica Localizada e Ginástica de 
Solo. 
b) Ginástica de Solo e Ginástica de Aparelhos.  d) Ginástica de Aparelhos e 
Ginástica Aeróbica.  
R:B- C: Ginástica artística. H: Identificar as características da Ginástica artística.   
 
37- 2 - A Ginástica Artística possui uma grande variedade de aparelhos utilizados e 
envolvidos em sua prática, cada um deles possui características que os diferenciam dos 
demais principalmente pelos tipos de movimentos realizados pelos atletas durante 
suas apresentações.Observe as imagens e assinale a alternativa correta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) A figura 1 representa o aparelho Argola e a figura 3 representa Cavalo com Alças. 
b) A figura 2 representa Solo e a figura 4 representa Barra Fixa. 
c) A figura 2 representa Argolas e a figura 3 representa Solo. 
d) A figura 1 representa Barras Paralelas e a figura 4 representa Argolas. 
R: C.  
H: Habilidade: Identificar diferentes aparelhos utilizados na Ginástica Artística.    
C: Ginástica Artística. 
 
38- A Ginástica Rítmica é composta por alguns aparelhos específicos. Assinale a 
alternativa que apresenta os aparelhos que compõem a Ginástica Rítmica e NÃO estão 
presentes na imagem. 
 
 
 
a) Bola, arco e corda. 
b) Trampolim, bola e fita. 
c) Raquete, arco e barra. 
d) Trampolim, bola e rede.  
R: A  
H: Identificar os aparelhos utilizados 
na Ginástica Rítmica.  
C: Ginástica Rítmica. 
 
 
39- Os seres humanos, como todos os animais, estão sempre em movimento, seja 
andando, correndo, saltando, etc. Para que esses movimentos sejam realizados, existe 
uma estrutura capaz de sustentar (ossos) e movimentar (músculos) nosso corpo.  



Essas estruturas integram um Sistema chamado 
                            

a) Sistema Respiratório.       
b) Sistema Circulatório.     
c) Sistema Digestivo.     
d) Sistema Locomotor. 
R: D.  
H: Reconhecer a função do Aparelho Locomotor. 
C: Sistema locomotor. 

          
 
40- O corpo produz energia a partir dos alimentos que digerimos e do oxigênio que 
respiramos. Para manter uma alimentação saudável, uma pessoa precisa ingerir 
quantidades balanceadas de alimentos. Como seria esta alimentação?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Deve ser composta por frituras e massas. 
b) Deve conter muitas frutas, verduras e legumes. 
c) Não deve conter muitas frutas, verduras e legumes. 
d) Deve conter bastante salgadinhos, doces e bolos. 
R: B.  
H: Reconhecer hábitos de alimentação saudável. 
C: Movimento e saúde. 
 


