


1- A ginástica rítmica GR, pode ser apresentada em coreografias individuais ou
em conjunto. Atualmente, essa modalidade em caráter competitivo é baseada
na obrigatoriedade de seguir o código de pontuação. O texto fala da Ginástica
rítmica que possui algumas regras que são determinantes para a prática do
esporte, assinale a alternativa correta segundo algumas regras:
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a- prova exclusivamente feminina

b- prova exclusivamente masculina.

c- mulheres e homens podem praticar.



2- Dentro da acadêmica divisão da história da ginastica foi a partir de 1800 que
surgiram novas formas de conceber os exercícios físicos os quais receberam o nome
de escolas. Assinale a opção correta segundo as escolas de ginástica:
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a- Escola Alemã, escola, Inglesa, escola Suéca e escola Francesa.

b- Escola Alemã, escola Inglesa, escola Brasileira e escola Cubana.

c- Escola Grega, Escola Inglesa, escola Suéca e Escola Dinamarquesa.



3- A ginástica localizada surgiu em meados de 1930 no Brasil, e vem evoluindo
cada vez mais. A ginástica localizada é a ginástica que tem o maior número de
praticantes. Esta ginástica está associada a ginástica de academia, que atrai assim
cada vez mais praticante. Quem foi a criadora da ginástica nas academias?

a- Greg Glassman

b- Ruldof Van Laban

c- Gretch Hillefeld
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4- A Ginástica Rítmica (GR) é um esporte que proporciona o desenvolvimento
de todas as características para os seus aprendizes, através de várias
oportunidades de movimento. Em cada apresentação, a atleta de GINÁSTICA
RITMICA manuseia elementos quais são eles?

a- corda, maças, fita, arco e argolas

b- corda, maças, fita, arco e bola
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5 - Modalidade de ginástica, inicialmente criada para treinamento militar. Foi
idealizada por Greg Glassman e é conhecida como:

a- ginástica rítmica

b- ginástica artística

c- crossfit
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6- Sobre a coluna vertebral é CORRETO afirmar que está possui:
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a- 7 cervicais, 12 torácicas, 4 lombares, 4 sacrais e 5 coccígeas.

b- 7 cervicais, 12 torácicas, 4 lombares, 5 sacrais e 4 coccígeas.



7 - É correto afirmar sobre a coluna vertebral:
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a- O disco intervertebral separa os corpos vertebrais, permitindo às vértebras
dobrar-se umas sobre as outras.

b- o disco intervertebral localiza-se fora das vertebras na parte anterior da
coluna.

c- o disco intervertebral só serve para absorver o impacto do corpo.


