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1 - Os ossos dos membros superiores formam nossos braços, antebraços e mãos,
portanto, são essenciais quando precisamos pegar algum objeto. Baseando-se nos
seus conhecimentos sobre o assunto, analise as alternativas a seguir e marque a única
que não apresenta o nome de um osso da palma da mão ou do punho.

a) Metacarpo.
b) Falange.
c) Carpo.
d) Fêmur.
e) Ulna.

D
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2- Marque a alternativa com o nome do maior osso do membro superior.

a) Úmero.
b) Ulna.
c) Rádio.
d) Fêmur.
e) Tíbia.

A
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3 - Observe a figura abaixo e marque a alternativa que apresenta
corretamente o nome do osso indicado pelo número 1.
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Observe os ossos que formam o membro superior

a) Úmero.
b) Escápula.
c) Ulna.
d) Rádio.
e) Clavícula.

B
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4- A obesidade é caracterizada pelo acúmulo exagerado de gordura no corpo de
uma pessoa. Esse valor pode ser estimado dividindo-se o peso do indivíduo pelo
quadrado de sua altura. Esse parâmetro é conhecido como:

a) OMS.
b) IMC.
c) ICM.
d) CMC.
e) OMC.

B
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5– É um osso presente nos Membros Superiores:

a) Fêmur

b) Fíbula

c) Tibia

d) Ilio

e) Ulna
E
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6 - Modalidade de ginástica, frequentada por diversas pessoas pelo mundo,
inicialmente criada para treinamento militar, com apoio de transformar uma atividade
monótona em algo divertido e variado. Foi idealizada por Greg Glassman e é conhecida
como

a- ginástica rítmica

b- ginástica artística

c- ginástica aeróbica

d- crossfit

e- ginástica localizada

D
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7 - Ginástica cuja prática é especificamente destinada aos funcionários no seu local de
trabalho. Com o objetivo de prevenir lesões e outras doenças provocadas pela atividade
ocupacional, os exercícios (que duram em média entre 5 e 15 minutos) trazem muitos
benefícios.

RESPOSTA: Ginástica Laboral
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8 - Complete: A palavra 'ginástica" surgiu do grego ____.

RESPOSTA: Gymnastiké
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9 - Modalidade de ginástica, frequentada por diversas pessoas pelo mundo,
inicialmente criada para treinamento militar, com apoio de transformar
uma atividade monótona em algo divertido e variado. Foi idealizada por
Greg Glassman e é conhecida como

RESPOSTA: Crossfit
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10 – Considerando os inúmeros benefícios da Ginastica Laboral, cite 4 objetivos
que são levados em conta para a adesão da modalidade nas Empresas.

RESPOSTA:
• Prevenir a fadiga muscular (decorrente da tensão e repetitividade);
• Minimizar vícios posturais;
• Aumentar a disposição para o trabalho;
• Prevenir doenças por traumas cumulativos;
• Promover o bem-estar individual;
• Promover a sociabilização;
• Melhorar a flexibilidade e mobilidade articular;
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11 -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. As ginastas são avaliadas, então, pela
execução do grau técnico durante a apresentação da coreografia; pelo valor artístico
apresentado em sua série, ou seja, é avaliada sua relação música e movimento bem como
sua criatividade na utilização dos aparelhos, e como executam os movimentos corporais e
manejo do aparelho (execução). 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.

d- é uma modalidade que utiliza vários aparelhos inclusive o cavalo com

alças.

e- todas as provas são individuais. A
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12- Dentro da acadêmica divisão da história, acompanhando a marcha ascensional do
homem, documentada sobretudo no mundo ocidental, somos levados a afirmar que a
ginástica, compreendida como prática dos exercícios físicos, vem da pré-história, afirma-se na
antiguidade, estaciona na idade média, fundamenta-se na idade moderna e sistematiza-se
nos primórdios da idade contemporânea. Torna-se mais desportiva e universaliza seus
conceitos dentro da acadêmica divisão da história, acompanhando a marcha ascensional do
homem, documentada sobretudo no mundo ocidental, somos levados a afirmar que a
ginástica, compreendida como prática dos exercícios físicos, vem da pré-história, afirma-se na
antiguidade, estaciona na idade média, fundamenta-se na idade moderna e sistematiza-se
nos primórdios da idade contemporânea. Foi a partir de 1800 que surgiram novas formas de
conceber os exercícios físicos os quais receberam o nome de escolas ou métodos ginásticos. O
texto retrata o histórico da ginástica, destacam-se 4 escolas de ginástica que propuseram a
universalização e sistematização dos métodos, assinale a opção correta segundo as escolas de
ginástica



16

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.

d- Escola Alemã, Escola Dinamarquesa, Escola Brasileira e escola Cubana

e- Escola alemã, escola Suéca, Escola Inglesa e escola Cubana.

A
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13- 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. Estas oportunidades são infinitas, as crianças usam sua criatividade
natural e imaginação para manipular os aparelhos com formas diferentes e
divertidas. A ginástica rítmica possui três características básicas marcantes:
movimentos corporais, manuseio de materiais e acompanhamento musical
apropriado. Estes elementos então formam uma unidade que fundamenta a própria
existência da GR. Em cada apresentação, a atleta de GINÁSTICA RITMICA manuseia
um dos cinco elementos listados CORRETAMENTE, na alternativa abaixo:
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a- corda, maças, fita, arco e argolas

b- corda, maças, fita, arco e bola

c- corda naval, maças, fita, argola e bola

d- corda, fita, argola, maças e bola

e- corda, fita, argola , arco e bola B


