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36- Leia o texto e assinale a alternativa correta sobre as diferenças entre o futebol 
popular e o futebol oficial: 
 
O futebol de campo, assim como o futsal, é um jogo bastante difundido no Brasil. Os 
jogos oficiais são organizados a partir de regras estabelecidas, como tempo de duração 
de uma partida, números de jogadores, tamanho do campo ou da quadra. 
Além dos jogos oficiais de futebol, existem os jogos populares, também conhecidos 
como futebol de rua, futebol de várzea ou simplesmente pelada, praticado por milhões 
de pessoas. 
(A) Não existem diferenças entre futebol oficial e futebol de rua. 
(B) O Futebol oficial é praticado com regras, enquanto que no popular não existe 
nenhuma regra. 
(C) As regras do jogo oficial são determinadas pelas federações (FIFA) e as regras dos 
jogos populares são determinadas pelos próprios participantes. 
(D) As regras do futebol popular são estabelecidas pela FIFA. 
 
37- Analise as figuras, o texto a seguir e assinale a alternativa correta: 

 
       figura 1                        figura 2                            figura 3                                       figura 4 
Nome Completo: Gilberto Amauri de Godoy Filho 
Data de Nascimento: 23/12/1976 
Cidade: Londrina - PR 
Altura: 1,92m 
Peso: 85kg 
Time: Paraná Clube 
Livro: A Profecia Celestina 
Filme: Um Homem de Família 
Prato preferido: Massas 
Viagem inesquecível: Lua de mel, em Madrid 
Jogo inesquecível: Final Olímpica de Atenas-2004 e Pequim-2008 
Ídolo: Pirv, minha esposa! 
Hobbie: Livros e filmes 
(A) Os dados acima correspondem ao jogador da seleção brasileira de voleibol, Giba, 
representado na figura 1. 
(B) Os dados acima correspondem ao jogador de Tênis, Guga, representado na figura 
4. 



(C) Os dados acima correspondem ao ex-técnico da seleção brasileira de futebol, 
Dunga, representado na figura 2. 
(D) Os dados acima correspondem ao atual técnico da seleção brasileira de futebol, 
representado na figura 3. 
38 – Observe as figuras da questão anterior e assinale a alternativa que aponta o 
campeão que conquistou os  títulos mencionados a seguir: 
 2002 - Campeão do ATP Tour Brasil Open na Bahia (Brasil) (Rápida) 
 2002 - Vice - Campeão do ATP Tour de Lyon (França) - (Rápida) 
 2003 - Campeão do ATP Tour de Auckland (Nova Zelândia) (Rápida) 
 2003 - Vice - Campeão do Master Series de Indian Wells (E.U.A.) (Rápida) 
 2003 - Campeão do ATP Tour de São Petesburgo (Rússia) (Rápida) 
 2004 - Vice - Campeão do ATP Tour de Viña Del Mar (Chile) (Saibro) 
 2004 - Campeão do ATP Tour Brasil Open na Bahia (Brasil) (Saibro) 
( A ) o atleta da Figura 1                  ( B ) o atleta da Figura 2                       
( C ) o atleta da Figura 3                            ( D ) o atleta da Figura 4 

 
39-  Quando assistimos a um jogo de voleibol pela TV e o locutor diz, “a rede do time 
brasileiro está alta”, ele se refere:    
          Rede 

 
 
 
 
 
 
 

(A) Aos jogadores do banco de reservas. 
(B) Aos jogadores do fundo da quadra, ou seja, na posição 1, 6 e 5. 
(C) a qualquer jogador, pois no voleibol não existe posições definidas. 
(D) Aos jogadores que estão ocupando as posições 4, 3 e 2 no rodízio, que por sua vez 
são os mais alto da equipe. 
 
40 - Analise os dois textos e assinale a alternativa correta: 
Texto1 
Contraditoriamente, a mesma sociedade consumista, que impõe um padrão de beleza 
magro, faz propaganda de produtos hipercalóricos e pouco nutritivos, determinando 
hábitos alimentares nada saudáveis que, aliado ao estilo de vida moderno, levam a 
outro saldo negativo: a obesidade. 
Texto 2 

O aluno pode torna-se um agente de mudança na família a partir do trabalho 
de conscientização sobre bons hábitos de saúde desenvolvidos na escola, porém nada 
adiantará se o modelo alimentar e comportamental que ele tem em casa for 
completamente diferente do recomendado. 
(A) Os dois textos não possuem nenhuma relação. 
(B) Os dois textos se relacionam, pois bons hábitos requerem discernimento e 
disciplina. 
(C) Somente o texto 2 tem relação com saúde. 



(D) Os textos 1 e 2 são contraditórios. 
 
Questões dos 9° anos 2012 
 
1 -  Estamos vivenciando neste bimestre um conteúdo que diz respeito a organização 
de um campeonato, a partir deste contexto poderíamos discutir algo com relação as 
torcidas que se envolvem neste universo, e atentar para o comportamento destas 
durante uma determinada partida. Será que algumas atitudes e declarações de 
determinados atletas durante um evento teriam influência no comportamento das 
torcidas.Com base nestes comentários assinale a alternativa com maior coerência 
sobre este assunto:  

  
a) A declaração dos atletas antes de determinada partida não tem nada a ver com 
o comportamento da torcida. 
b) Com certeza os atletas poderiam ser orientados por profissionais capacitados a 
não ter determinadas condutas e comentários com intenção de não provocar situações 
de rivalidade excessiva entre as torcidas. 
c) Somente a torcida de grandes clubes se envolvem em confusões. 
d) Deveríamos acabar com todas as torcidas organizadas e teríamos assim o fim 
dos problemas de violência entre as torcidas. 
Habilidade: Reconhecer fatores relacionados á convivência e o comportamento 
humano e qualidade de vida. 
Resposta: b 
 

2- Em algumas escolas é comum a realização do exame biométrico no início do ano 
letivo. Ainda que isto não tenha ocorrido em sua 
escola, você seria capaz de identificar benefícios 
desta atividade nas alternativas a seguir: 
 

a) A coleta de medidas referente á altura e peso 
dos alunos aplicadas a algumas fórmulas serve de 
base para detectar-se uma vida saudável equilibrada 
no que diz respeito a uma boa alimentação e 
atividades físicas regulares. 

b) Este processo é apenas uma atividade sem 
importância e relevância para o aluno e professor, 
não acrescentando absolutamente nada a vida de 
ambos. 

c) Toda atividade desenvolvida na escola está 
ligada a algum projeto e tem objetivos gerais e 

específicos e procuram gerar uma melhora no cotidiano escolar. 
d) Todas alternativas estão corretas. 
 

Resposta:  a 
Habilidade: Compreender a importância dos hábitos alimentares e atividade física 
 
3 - Na organização de um Evento Esportivo, os alunos serão levados à: 



 
I- Desenvolver sua capacidade de liderança em relação aos alunos; 
II-Colaboram na realização do evento; 
III-Auxiliam na organização das atividades e colocam-nas em prática, empregam 
conhecimentos adquiridos ao longo das séries do ensino fundamental em Educação 
Física e nas outras disciplinas; 

 
a)Todos os itens estão corretos 
b) Somente os itens I e II estão corretos. 
c) Somente os itens II e III estão corretos. 
d) Somente os itens I e III estão corretos. 
   Habilidades:  participar e organizar e avaliar um evento ou festival; 
Resposta:  a 

 
4 - Festival de Dança de Joinville. 
 
 
 

  
Assinale a alternativa correta. 
 I -  A organização de um Festival pressupõe a participação de diferentes pessoas, 
cada qual com suas atribuições, geralmente organizadas em grupos (comissões), 
que desempenham atividades afins.  
 II - A comissão de Cerimonial é responsável, entre outras atividades, pela abertura 
e pelo encerramento do festival.  
 III -  Todo Festival precisa ter premiação para participantes que alcançaram só o 
primeiro lugar.  
a) I e II verdadeiras. 
b)  I e III verdadeiras. 
c) II e III verdadeiras. 
d) todas são verdadeiras; 
 



Habilidade: Elaborar regulamentos específicos para cada categoria de 
apresentação no Festival. 
Resposta:  a 

 
5-Sobre atualidades no esporte, podemos considerar: 
I- A próxima Copa do Mundo de Futebol será realizada no Brasil em 2014 
II- As Olimpíadas de 2016 serão realizadas em Manaus 
III- Não há necessidade de reformas nos estádios brasileiros, e o país está 

pronto para a Copa do Mundo em 2014. 
IV- O Brasil nunca foi sede de uma Copa do Mundo de Futebol, mesmo sendo 

considerado o País do futebol 
a) Todos os itens são verdadeiros 
b)  Todos os itens estão incorretos 
c) Somente o item IV é verdadeiro 
d) Somente o item I está correto 
 
Resposta: d 
Habilidade: Reconhecer os principais eventos esportivos na atualidade 

 
9º ANO 

36- Estamos vivenciando neste bimestre um conteúdo que diz respeito à organização 
de um campeonato; a partir deste contexto, poderíamos discutir algo com relação às 
torcidas que se envolvem neste universo, e atentar para o comportamento destas 
durante uma determinada partida. Será que algumas atitudes e declarações de 
determinados atletas durante um evento teriam influência no comportamento das 
torcidas?  
 
Com base nestes comentários, assinale a alternativa com maior coerência sobre este 
assunto. 
 
a) As coisas que os atletas dizem antes de uma partida não tem nada a ver com o 
comportamento da torcida. 
b) Com certeza, os atletas poderiam ser orientados por profissionais capacitados para 
não ter determinadas condutas e não fazer comentários com intenção de  provocar 
situações de rivalidade excessiva entre as torcidas, evitando assim o surgimento de 
confusões. 
c) Somente a torcida de grandes clubes se envolve em confusões. 
d) Deveríamos acabar com todas as torcidas organizadas, e teríamos assim o fim dos 
problemas de violência entre as torcidas. 
R: B. 
H: Reconhecer fatores relacionados á convivência e o comportamento humano e 
qualidade de vida. 
C: Eventos esportivos 
 
37- Em algumas escolas é comum a realização do exame biométrico no início do ano 
letivo.Ainda que isto não tenha ocorrido em sua escola,leia as afirmações abaixo e 
assinale a alternativa correta. 



I- A coleta de medidas referentes à altura e peso dos alunos, 
aplicadas a algumas fórmulas, serve de base para detectar-se uma 
vida saudável e equilibrada no que diz respeito a uma boa 
alimentação e atividades físicas regulares. 

II- Este processo é apenas uma atividade sem importância e 
relevância para o aluno e professor, não acrescentando 
absolutamente nada a vida de ambos. 

III- Toda atividade desenvolvida na escola está ligada a algum 
projeto e tem objetivos gerais e específicos e procuram gerar uma 
melhora no cotidiano escolar. 

     IV- Toda alternativas estão corretas. 
 
 
a) As afirmativas I e III estão corretas.    c) Somente a alternativa IV 
está correta. 
b) As afirmativas II e III estão corretas.    d) Somente a alternativa I 
está correta. 
 
R: D. 
H: Compreender a importância dos hábitos alimentares e atividade física. 
C: Movimento e saúde.  
 
38- Na organização de um Evento  Esportivo, o que espera-se dos alunos? 
 
a)  Espera-se que desenvolvam sua capacidade de liderança em relação aos colegas. 
b)  Que colaborem na realização do evento. 
c)  Auxilio na organização das atividades e colocando-as em prática, empregando os 
conhecimentos adquiridos ao longo das séries do ensino fundamental em Educação 
Física e nas outras disciplinas. 
d)Todas as alternativas estão corretas. 
R:D- H: Habilidades: Participar e organizar e avaliar um evento ou festival. 
C: Organização de eventos esportivos. 
 
 
39- As imagens abaixo retratam apresentações realizadas no Festival de Dança de 
Joinville. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Leia as afirmações e assinale a alternativa correta. 
 
 I -  A organização de um Festival pressupõe a participação de diferentes pessoas, cada 
qual com suas atribuições, geralmente organizadas em grupos (comissões), que 
desempenham atividades afins.  
II - A comissão de Cerimonial é responsável, entre outras atividades, pela abertura e 
pelo encerramento do festival.  
 III -  Todo Festival precisa ter premiação para participantes que alcançaram só o 
primeiro lugar.  

  
a) I e II verdadeiras.      c) II e III verdadeiras. 
b)  I e III verdadeiras.      d) todas são verdadeiras. 
 
R: A. 
H: Elaborar regulamentos específicos para cada categoria de apresentação no 
Festival. 
C: Organizações de festivais de dança. 
 
40- Leia as afirmações sobre o esporte. 
I - A ultima Copa do Mundo de Futebol foi realizada no Brasil, em 2014. 
II - As Olimpíadas de 2016 serão realizadas em Manaus. 
III - Não há necessidade de reformar ou construir espaços esportivos para os Jogos 
Olímpicos de 2016, uma vez que os estádios da Copa do Mundo da Fifa já são 
suficientes. 
IV- O Brasil nunca foi sede de uma Copa do Mundo de Futebol, mesmo sendo 
considerado o País do futebol. 
a)Todos os itens são verdadeiros.    c)Somente o item IV é verdadeiro. 
b)Todos os itens estão incorretos.    d)Somente o item I está correto. 
 
R: D. 
H: Reconhecer os principais eventos esportivos na atualidade. 
C: Grandes eventos esportivos. 

 


