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Com base em fatos históricos, o texto retrata o processo de adaptação pelo
qual passou um tipo de brincadeira.

Nesse sentido, conclui-se que as brincadeiras comportam o(a)
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a) caráter competitivo que se assemelha às suas origens.

b) delimitação de regras que se perpetuam com o tempo.

c) definição antecipada do número de grupos participantes.

d) objetivo de aperfeiçoamento físico daqueles que a praticam.

e) possibilidade de reinvenção no contexto em que é realizada.
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Gabarito da questão: Opção E

As amarelinhas foram reinventadas por crianças, a partir do
exercício realizado por soldados.
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Jogo com um caráter lúdico e pedagógico que possibilita ao aprendiz desenvolver o
raciocínio, as estratégias para solucionar problemas, compreender as técnicas do
jogo e aprender noções de cálculos.

a) Amarelinha
b) Xadrez
c) Futebol
d) Matemática
e) Geometria
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Arte que propicia a desinibição, comunicação e expressão, capacidade de
raciocínio lógico e o contato com a cultura e a história.

a) Musica
b) Teatro
c) Dança
d) Livros
e) Quadros
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Os jogos para serem eficazes de fato devem ser:

a)Lúdicos.
b)Escolhido pelas crianças.
c)Escolhido por adultos.
d)Complexos.
e)Estudados e escolhidos por pais, professores e educadores.
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Primeira cidade do Brasil a ter o "Dia do Brincar" como lei municipal. O evento
foi incluído no calendário oficial do município através do projeto de lei de
autoria do vereador José Carlos Porsani, aprovado pela Câmara Municipal em
2008.

•Araraquara
•Americana
•São Paulo
•Rio de Janeiro
•Salvador
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ROTEIRO DE 
AULA

• DANÇA na pré-história

• Dança x Antiguidade

• Dança clássica no Brasil

• Dança contemporânea no Brasil
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• A dança é uma das três principais artes cênicas da antiguidade, ao lado
do teatro e da música.

• No antigo Egito já se realizavam as chamadas danças astro-teológicas em
homenagem a Osíris.

• Na Grécia, a dança era frequentemente vinculada aos jogos, em especial
aos olímpicos.
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• A evolução da dança é imprescindível para o estudo da história da arte e
para aqueles que desejam se tornar profissionais da dança, como
dançarinos em competições oficiais ou até mesmo professores particulares
ou em escolas de dança.

• Além de ser útil para os estudos, a história da dança enriquece a cultura
pessoal e faz compreender melhor a evolução de todos os estilos de dança.
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• A existência da dança remonta aos 
tempos pré-históricos: em algumas 

cavernas europeias, africanas ou 
asiáticas, há desenhos dos primeiros 
homens que praticavam essa arte. O 

homem primitivo pintava nas paredes 
das grutas, cavernas e galerias 

subterrâneas cenas de caça e rituais 
que representavam a caçada. 
Acreditavam ser possível, pela 

representação pictórica, alcançar 
determinados objetivos, como abater 

um animal, por exemplo.
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