
Questões dos 7º anos - 2012 
 
1 – Para ganhar um set no voleibol precisamos marcar 25 pontos e, se a partida for 
para o 5 º set, somente 15 pontos são necessários. A equipe vencedora terá que 
vencer quantos sets? 
a) 4 sets. 
b) 5 sets. 
c) 3 sets. 
d) 2 sets 

Habilidades: Identificar as regras do voleibol. 
Resposta: c 
2 – São fundamentos básicos no voleibol: 
 

 

 
 
a) Manchete, toque e saque. 
b) Saque, chute e cabeceio. 
c) Drible, toque e passe. 
d) Chute, manchete e arremesso. 
Habilidade: Reconhecer os fundamentos do voleibol. 
Resposta: a 
3 – Durante uma partida de basquetebol é possível que os atletas acertem a bola na 
cesta arremessando de lugares e distâncias diferentes, isso faz com que o numero de 
pontos atribuídos a cada tipo de cesta também seja diferente. 
Assinale a alternativa correta: 
a) No basquete as cestas podem valer 1, 3 ou 5 pontos dependendo do lugar de 
onde for arremessada a bola. 
b) No basquete as cestas podem valer 1, 2, ou 3 pontos. 



c) No basquete todas as cestas valem 2 pontos sempre. 
d) No basquete as cestas podem valer 1 ou 2 pontos se arremessadas de frente 
para a cesta e 3 pontos se o jogador arremessar de costas para a cesta. 
H: identificar as regras relativas a pontuação no basquetebol. R: B. 
 
4 – Numa competição internacional a seleção da Itália venceu a partida por 98 a 67 
pontos a seleção da Alemanha e a seleção do Brasil venceu por 3 sets a 2 a seleção de 
Cuba.    
I- O jogo entre Itália e Alemanha foi de voleibol. 
II- O jogo entre Brasil e Cuba foi de basquetebol. 
III- O jogo entre Brasil e Cuba foi de voleibol. 
IV- O jogo entre Itália e Alemanha foi de basquetebol. 
a) Somente a I e II são verdadeiras. 
b) Todas são falsas. 
c) As verdadeiras são I, II e IV. 
d) III e IV são verdadeiras. 
Habilidade: Comparar sistemas de pontuação entre voleibol e basquetebol. 
Resposta: d 
 
5- Assim como o futebol e o handebol que são modalidades esportivas coletivas, o 
atletismo e a ginástica que são modalidades individuais, os esportes com raquetes 
como por exemplo o tênis de mesa e o badminton, as lutas também fazem parte do 
currículo da educação física escolar e das vivências escolares dos alunos.Considerando 
suas experiências, aponte a alternativa que caracteriza uma das funções do estudo 
sobre as lutas nas aulas de educação física na escola: 

               
 
 

a) Definir, por meio de disputa durante as aulas, quem é o mais forte da turma. 
b) Deixar os alunos preparados para se defender quanto brigarem na rua. 
c) Demonstrar a diferença entre briga e luta e a importância de resolver as diferenças 
através do dialogo.  
d) Aumentar o numero de praticantes de lutas para que o Brasil consiga mais títulos 
nos campeonatos de MMA. 
 
Questões dos 7º anos - 2013 
EDUCAÇÃO FÍSICA 
 



36- Para ganhar um set no voleibol precisamos marcar 25 pontos e, se a partida for 
para o 5 º set, somente 15 pontos são necessários. A equipe vencedora terá que 
vencer quantos sets? 
a) 4 sets. 
b) 5 sets. 
c) 3 sets. 
d) 2 sets 

Habilidades: Identificar as regras do voleibol. 
Resposta: c 
37- São fundamentos básicos no voleibol: 
 

 

 
 
a) Manchete, toque e saque. 
b) Saque, chute e cabeceio. 
c) Drible, toque e passe. 
d) Chute, manchete e arremesso. 
Habilidade: Reconhecer os fundamentos do voleibol. 
Resposta: a 
38- Durante uma partida de basquetebol é possível que os atletas acertem a bola na 
cesta arremessando de lugares e distâncias diferentes, isso faz com que o numero de 
pontos atribuídos a cada tipo de cesta também seja diferente. 
Assinale a alternativa correta: 
a) No basquete as cestas podem valer 1, 3 ou 5 pontos dependendo do lugar de onde 
for arremessada a bola. 
b) No basquete as cestas podem valer 1, 2, ou 3 pontos. 
c) No basquete todas as cestas valem 2 pontos sempre. 



d) No basquete as cestas podem valer 1 ou 2 pontos se arremessadas de frente para a 
cesta e 3 pontos se o jogador arremessar de costas para a cesta..  
H: identificar as regras relativas a pontuação no basquetebol.R:B. 
 
39- Numa competição internacional a seleção da Itália venceu a partida por 98 a 67 
pontos a seleção da Alemanha e a seleção do Brasil venceu por 3 sets a 2 a seleção de 
Cuba.    

I- O jogo entre Itália e Alemanha foi de voleibol. 
II- O jogo entre Brasil e Cuba foi de basquetebol. 
III- O jogo entre Brasil e Cuba foi de voleibol. 
IV- O jogo entre Itália e Alemanha foi de basquetebol. 

a) Somente a I e II são verdadeiras. 
b) Todas são falsas. 
c) As verdadeiras são I,II e IV. 
d) III e IV são verdadeiras. 
Habilidade: Comparar sistemas de pontuação entre voleibol e basquetebol. 
Resposta: d 
 

 
 
 
 

40-  Assim como o futebol e o handebol que são modalidades esportivas coletivas, o 
atletismo e a ginástica que são modalidades individuais, os esportes com raquetes 
como por exemplo o tênis de mesa e o badminton, as lutas também fazem parte do 
currículo da educação física escolar e das vivências escolares dos alunos.Considerando 
suas experiências, aponte a alternativa que caracteriza uma das funções do estudo 
sobre as lutas nas aulas de educação física na escola: 

               
 
 

a) Definir, por meio de disputa durante as aulas, quem é o mais forte da turma. 
b) Deixar os alunos preparados para se defender quanto brigarem na rua. 
c) Demonstrar a diferença entre briga e luta e a importância de resolver as diferenças 
através do dialogo.  
d) Aumentar o numero de praticantes de lutas para que o Brasil consiga mais títulos 
nos campeonatos de MMA. 
 
Educação Física - 2014 



 
36- Para ganhar um set no voleibol, precisamos marcar 25 pontos e, se a partida for 
para o 5 º set, somente 15 pontos são necessários. 
 A equipe vencedora terá que vencer quantos sets? 
 
a) 4 sets. b) 5 sets.  c) 3 sets.  d) 2 sets. 
R: C. 
H: Identificar as regras do voleibol. 
C: Voleibol.  
37- Assinale a alternativa que corresponde somente aos fundamentos do Voleibol: 

 
a) Manchete, toque e saque.      c) Drible, toque e 
passe. 
b) Saque, chute e cabeceio.      d) Chute, manchete e 
arremesso. 
 
R: A 
H: Reconhecer os fundamentos do voleibol. 
C: Voleibol. 
 
38- Durante uma partida de basquetebol, é possível que os atletas acertem a bola na 
cesta arremessando de lugares e distâncias diferentes; isso faz com que o número de 
pontos atribuídos a cada tipo de cesta também seja diferente. 
Assinale a alternativa correta. 
 
a) No basquete, as cestas podem valer 1, 3 ou 5 pontos, dependendo do lugar de onde 
for arremessada a bola. 
b) No basquete, as cestas podem valer 1, 2, ou 3 pontos. 
c) No basquete, todas as cestas sempre valem 2 pontos. 
d) No basquete, as cestas podem valer 1 ou 2 pontos, se arremessadas de frente para a 
cesta e 3 pontos se o jogador arremessar de costas para a cesta. 
R: B 
H: identificar as regras relativas a pontuação no basquetebol. 
C: Basquetebol. 
 
39- Numa competição internacional, a seleção da Itália venceu a seleção da Alemanha 
por 98 a 67 pontos e a seleção do Brasil venceu a seleção de Cuba por 3 sets a 2.    
 
I-O jogo entre Itália e Alemanha foi de voleibol. 
II-O jogo entre Brasil e Cuba foi de basquetebol. 

III-O jogo entre Brasil e Cuba foi de voleibol. 
IV-O jogo entre Itália e Alemanha foi de basquetebol. 



 
a) Somente a I e II são verdadeiras.    c) As verdadeiras são I,II e IV. 
b) Todas são falsas.      d) III e IV são verdadeiras. 
 
R: D. 
H: Comparar sistemas de pontuação entre voleibol e basquetebol. 
C: Voleibol e Basquetebol. 
 
40- Assim como o futebol e o handebol, que são modalidades esportivas coletivas, o 
atletismo e a ginástica, que são modalidades individuais, e os esportes com raquetes, 
como por exemplo o tênis de mesa e o badminton, as lutas também fazem parte do 
currículo da educação física escolar e das vivências escolares dos alunos.  
Considerando suas experiências, aponte a alternativa que caracteriza uma das funções 
do estudo sobre as lutas nas aulas de educação física na escola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) As lutas deveriam ser evitadas por incentivar a violênciar. 
b) Deixar os alunos preparados para se defender quando brigarem na rua. 
c) Demonstrar a diferença entre briga e luta e a importância de resolver as diferenças 
através do dialogo.  
d) Aumentar o numero de praticantes de lutas para que o Brasil consiga mais títulos 
nos campeonatos de MMA. 
R: B. 
H: Identificar os princípios das lutas na Educação Física. 
C: Lutas. 
 


