
Questões dos 8° anos - 2012 

 

1- A respeito da História do futebol, analise e responda. 

 

As figuras acima mostram a evolução do futebol. Embora não exista muita 

certeza sobre sua origem, historiadores descobriram vestígios dos jogos de bola 

em várias culturas antigas. Estes jogos de bola ainda não eram o futebol, pois 

não havia a definição de regras como há hoje, porém demonstram o interesse do 

homem por este tipo de esporte desde os tempos antigos.O futebol é um dos 

esportes mais populares no mundo. Praticado em centenas de países, este 

esporte desperta tanto interesse em função de sua forma atraente de disputa. 

I -  Há registros de jogos semelhantes ao futebol que eram realizados há 3000 a.C. na 

China. 

II – A sistematização do jogo de futebol e suas regras foram realizadas na Inglaterra em 

1846. 

III – O futebol foi criado no Brasil por Charles Miller. 

 

a) Todas são verdadeiras. 

b)  I e II são verdadeiras. 

c)  Somente a II é verdadeira. 

d)  Somente a III é verdadeira. 

H:  Identificar o processo histórico da modalidade escolhida e sua dinâmica. R: B 

 

2- A organização e sistematização do futebol com regras mais definidas 
originaram-se na Inglaterra e, em 1848, surgiu o primeiro código de regras para o 
futebol, que foi ajustado ao longo da história. A presença do goleiro só foi introduzida 
em 1871, mais de 20 anos após o primeiro código de regras.Em1875 foi definido o 
tempo de 90 minutos para o jogo. O pênalti, por sua vez, surgiu apenas em 1891.E a 
Federation Internationale de Football Association(FIFA) foi criada em 1904.A Inglaterra 
teve papel importante na divulgação do futebol pelo mundo. No Brasil, esse esporte 
chegou com um paulistano, que foi estudar na Inglaterra, onde aprendeu o jogo. Ao 
retornar ao Brasil, em 1894, ele trouxe uma bola e as regras do jogo. Em 1895, ocorreu 
o primeiro jogo em solo brasileiro. Assinale a alternativa que indica o nome correto do 
estudante que trouxe a bola e as regras do futebol introduzindo o esporte em nosso 
pais: 



 

 

                
 

   

 a)  Edson Arantes do Nascimento. 

b)  Charles Miller. 

c)  Mario Lobo Zagalo. 

d)  Pelé. 

H: Identificar o processo histórico da modalidade escolhida e sua dinâmica.  R:B 

 

3- O futebol tornou-se tão popular graças a seu jeito simples de jogar. Basta uma bola, 

equipes de jogadores e as traves, para que, em qualquer espaço, crianças e adultos 

possam se divertir com o futebol. Na rua, na escola, no clube, no campinho do bairro ou 

até mesmo no quintal de casa, desde cedo jovens de vários cantos do mundo começam a 

praticar o futebol. 

  

      Figura I                               Figura II                              Figura III                                       

Uma das características dos jogos em locais adaptados é a ausência de regras e juiz, pois 

são jogados somente pelo prazer de jogar. Como existe também os jogos que obedecem 

a regulamentos que são disputados em locais devidamente demarcados como na figura 

III 

                                         

Coloque na ordem e nomenclatura corretas: 

a)  Gol, Lateral, Ponto central, área penal; 

b)  Lateral, Linha do gol, ponto central, marca do pênalti; 

c)  Linha do meio de campo, gol, Lateral, Linha de meta; 

d)  Meta, Linha de meio de campo, marca do pênalti, Linha de meta; 

H: Identificar a dinâmica da modalidade escolhida e suas principais regras R: D 

 

4-Além das habilidade e condições físicas dos jogadores, para melhorar o 
aproveitamento do seu potencial para compor uma boa equipe tanto ofensiva como 
defensivamente, o que seria necessário? 



 
a)  Espírito coletivo, Inteligência tática e Preparo físico; 
b)  Indisciplina, Preparo físico e ser bom na defesa; 
c)  Inteligência, Individualismo, Preparo físico; 
d)  Chutar forte, Habilidade e Individualismo. 
H: Identificar a dinâmica da modalidade escolhida e suas principais regras. R: A 

 

5-Falta de atividades físicas e alimentação ruim são fatores que contribuem para o 

aumento de peso assim como o para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. 

Leia as afirmativas abaixo e assinale a resposta correta: 

 

I - Quanto mais sedentários somos, menor o gasto energético e menor resistência ao 

esforço.. 

II -As pessoas que fazem exercício moderados regularmente podem comer tudo que 

quiserem porque nunca ficarão gordas. 

III -A pratica constante de exercícios diminui os riscos de surgimento de doenças 

relacionadas ao coração e aumenta a disposição para as atividades cotidianas. 

IV- Comer frequentemente frutas, legumes e verduras assim como reduzir o consumo 

de frituras e refrigerantes melhoram a condição de saúde.  

 

a) I e II verdadeiras; 

b) I verdadeira e II falsa; 

c) I, II e III são falsas 

d) I, III e IV são verdadeiras. 

H: Identificar a relação entre níveis de atividade física, aptidão cardiovascular e 

predisposição à obesidade. R: A 
 

 

8º ANO - 2013 

36-  Sobre a história do Futebol, analise e responda: 

 
As figuras a cima mostram a evolução do futebol. Embora não exista muita certeza 

sobre sua origem, historiadores descobriram vestígios de jogos com bola em muitas 

culturas antigas. Esses jogos com bola ainda não eram o futebol, pois não havia 

definição de regras como as de hoje, porem demonstram o interesse do homem por esse 

tipo de esporte desde os tempos antigos. O futebol é um dos esportes mais populares no 

mundo, praticado por muitos paises. Esse esporte desperta tanto interesse em função de 

sua forma atraente de disputa. 



I – Há registro de jogos semelhantes ao futebol que eram realizados há 3.000 AC. na 

China. 

II – A sistematização do jogo e as regras de futebol foram elaboradas na Inglaterra no 

ano de 1846. 

III – O futebol foi inventado no Brasil por Charles Miller. 

a) Todas estão corretas. 

b) Apenas I e II estão corretas. 

c) Somente a III esta correta. 

d) Somente a II esta correta. 

C:  Origem do futebol. H: Identificar o processo histórico da modalidade.  R: B 

 

37- O primeiro código de regras do futebol surgiu na Inglaterra, desde então, as regras 

sofreram alteração ao longo do tempo. Em 1871 foi introduzido o goleiro, em 1875 foi 

definido o tempo de 90 minutos, e o pênalti surgiu em 1891. A FIFA, Federação 

Internacional de Futebol foi criada em 1904. A Inglaterra teve papel importante na 

divulgação do futebol pelo mundo. No Brasil, esse esporte chegou com o paulistano, que 

foi estudar na Inglaterra, onde aprendeu o jogo. Ao retornar ao Brasil, em 1894, trouxe 

uma bola e as regras do jogo. Em 1895 ocorreu o primeiro jogo em solo brasileiro. 

Assinale a alternativa que corresponda ao nome correto do estudante que trouxe a bola e 

as regras de futebol, introduzindo esse esporte em nosso país.  

a) Edson Arantes do Nascimento. 

b) Charles Miller. 

c) Mario Loba Zagalo. 

d) Pelé 

C: A origem do futebol no Brasil. H: Identificar o processo Histórico do futebol no 

Brasil.  R: B 

 

38- O futebol tornou-se tão popular, graças ao seu jeito simples de jogar. Basta uma 

bola, equipes de jogadores e traves, para que, em qualquer espaço, crianças e adultos 

possam se divertir. Na rua, no clube, na escola, no campinho do bairro ou ate mesmo no 

quintal de casa, desde cedo jovens de várias partes do mundo, começam a praticar o 

futebol. 



 
            Figura I                               Figura II                                           Figura III 

Uma das características dos jogos em locais adaptados é a ausências de todas as regras e 

juizes, pois são jogados somente pelo prazer de jogar. 

a) As figuras I e II representam locais improvisados. 

b) Somente o campo representado pela figura III é possível aplicar todas as regras do 

jogo. 

c) Mesmo em locais adaptados como as figuras I e II, é possível se divertir com o 

futebol. 

d) Todas alternativas estão corretas. 

C: Futebol improvisado e oficial. H: Identificar o futebol oficial e popular.  R: D 

 

39- Além das habilidades e condições físicas dos jogadores, para melhorar o 

aproveitamento de seu potencial para compor uma boa equipe, tanto ofensiva como 

defensivamente, o que seria necessário? 

a) Espírito de equipe, inteligência tática e preparo físico. 

b) Indisciplina, preparo físico e ser bom atacante. 

c) Inteligência, individualismo e preparo físico. 

d) Bom comportamento técnico e tático e agressividade física. 

C: Princípios técnicos e táticos.  H: Identificar os comportamentos técnicos e táticos. R: 

A 

 

40-  A má alimentação e a inatividade física são fatores que contribuem para o aumento 

de peso e  o possível aparecimento de doenças cardiovasculares. Leia os itens abaixo e 

responda a alternativa correta. 

I – Quanto mais uma pessoa for sedentária, menor será sua resistência ao esforço. 

II – A prática regular de atividade física diminui os ricos de desenvolvimento de doenças 

relacionadas ao coração e aumenta a disposição para atividades diárias. 

III – Consumir frutas, verduras e legumes e reduzir o consumo de frituras e refrigerantes 

melhoram significativamente a condição de saúde. 

a) Somente o item I esta correto. 



b) Somente o item II esta correto. 

c) Somente o item III esta correto. 

d) Todos os itens estão corretos. 

C: Atividade física e saúde.  H:  Reconhecer a importância da atividade física para 

promoção da saúde R: D 
 

 
8º ANO - 2014 

 

 

36- A respeito da História do futebol, analise e responda. 

 

As figuras acima mostram a evolução do futebol. Embora não exista 
muita certeza sobre sua origem, historiadores descobriram vestígios dos 
jogos de bola em várias culturas antigas. Estes jogos de bola ainda não 
eram o futebol, pois não havia a definição de regras como há hoje, 
porém demonstram o interesse do homem por este tipo de esporte 
desde os tempos antigos.O futebol é um dos esportes mais populares 
no mundo. Praticado em centenas de países, este esporte desperta 
tanto interesse em função de sua forma atraente de disputa. 

 

I -  Há registros de jogos semelhantes ao futebol que eram realizados há 3000 
a.C. na China. 
II – A sistematização do jogo de futebol e suas regras foram realizadas na 
Inglaterra em 1846. 
III – O futebol foi criado no Brasil por Charles Miller. 
 
a) Todas são verdadeiras.    c)  Somente a II é verdadeira. 
b)  I e II são verdadeiras.     d)  Somente a III é verdadeira. 



 
R:B 
H: Identificar o processo histórico da modalidade escolhida e sua 
dinâmica. 
C: Futebol. 
 
37- O uso de anabolizantes vem se tornando, a cada dia, um hábito comum, 
principalmente pelas pessoas que praticam esportes, para aumentar a 
competitividade, ajudar na cura de lesões ou simplesmente por questões 
estéticas. Porém, o consumo excessivo desse tipo de produto é muito perigoso 
e pode causar danos irreparáveis ao corpo humano. 
 
Assinale a alternativa INCORRETA. 
   
a) O uso de anabolizantes gera efeitos colaterais, tanto em homens e 
mulheres, como aumento de acnes, queda do cabelo, distúrbios da função do 
fígado e  tumores, entre outros problemas. 
b) No caso das mulheres, o uso de anabolizantes pode gerar características 
masculinas no corpo, como engrossamento da voz e surgimento de pelos além 
do normal. 
c) Tanto em homens como mulheres, o uso de anabolizantes pode ser feito 
sem risco à saúde caso a pessoa tenha menos que 30 anos de idade. 
d) Nos homens, o excesso de anabolizantes pode causar aparecimento de 
mamas, redução dos testículos, diminuição da contagem dos espermatozoides 
e calvície. 
R: C 
H: Identificar os efeitos negativos do uso de substancias anabolizantes. 
C: Doping e anabolizantes 
 
38- A necessidade de cumprir prazos cada vez menores, seja no trabalho, na 
escola ou na rotina doméstica, tem ocasionado uma diminuição do período de 
organização das tarefas diárias, entre elas, o momento da prática de 
exercícios.  
Sabendo que é importante para nossa saúde manter uma rotina de exercícios, 
assinale a alternativa correta. 

 
a) A pratica regular de atividade física ajuda a prevenir doenças. 



b) A prática de exercícios regulares não é importante para o bom 
funcionamento do corpo. 
c) O excesso na prática de exercícios físicos não acarretará problemas. 
d) Não existe relação entre atividade física e obesidade. 
R: A. 
H: Reconhecer os benefícios da atividade física para saúde. 
C: Movimento e saúde. 
 
39- A estruturação de uma equipe vencedora envolve muito mais coisas do que 
simplesmente possuir bom condicionamento físico, alto grau de habilidade dos 
atletas e um bom lugar para treinar. Para formar uma equipe vencedora, é 
preciso fazer com que todo o grupo pense e se movimente de maneira 
coordenada. 
A partir de afirmação acima, assinale a alternativa que corresponde ao 
comportamento correto de uma equipe vencedora. 
 
a) Espírito coletivo, Inteligência tática e Preparo físico. 
b)  Indisciplina, Preparo físico e ser bom na defesa. 
c)  Inteligência, Individualismo e Preparo físico. 
d)  Chutar forte, Habilidade e Individualismo. 
R: A. 
H: Identificar a dinâmica da modalidade escolhida e suas principais 
regras. 
C: Comportamento tático nos esportes coletivos. 

 
40- Falta de atividades físicas e alimentação ruim são fatores que contribuem 
para o aumento de peso, assim como para o desenvolvimento de doenças 
cardiovasculares.  
Leia as afirmativas abaixo e assinale a resposta correta. 
 
I - Quanto mais sedentários somos, menor o gasto energético e menor 
resistência ao esforço. 
II - As pessoas que fazem exercício moderados regularmente podem comer 
tudo que quiserem porque nunca ficarão gordas. 
III - A prática constante de exercícios diminui os riscos de surgimento de 
doenças relacionadas ao coração e aumenta a disposição para as atividades 
cotidianas. 
IV- Comer frequentemente frutas, legumes e verduras, assim como reduzir o 
consumo de frituras e refrigerantes melhoram a condição de saúde.  
 
a) I e II verdadeiras.     c) I , II e III são falsas. 
b) I  verdadeira e II falsa.     d) I, III e IV são verdadeiras. 
 
R: D 
H: Identificar a relação entre níveis de atividade física, aptidão 
cardiovascular e predisposição à obesidade. 
C: Organismo e saúde. 
 


