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1.Sobre os objetivos dos jogos e brincadeiras, assinale a alternativa INCORRETA:

a) Estimular no aluno o espírito de competição.
b)Oportunizar à criança formas de solucionar problemas práticos, que as situações
dos jogos e brincadeiras oferecem.
c) Favorecer a autoexpressão.
d) Despertar na criança o sentido de grupo, ensinando-a a conviver com outras
crianças, praticando cooperação, lealdade, cortesia e respeito aos semelhantes.
e) Promover a socialização e a autoconfiança.
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02. Na história do brinquedo na Educação, dizemos corretamente que:

a) os jogos têm função de lazer e na escola melhor se adequam como auxiliares
ao trabalho docente e por isso só acontecem nos recreios.
b) os jogos e brinquedos nunca foram aceitos nas escolas, dada a função social
dessa instituição e seu caráter instrutivo.
c) os jogos e brinquedos são práticas culturais que não precisam ser aceitas nas
escolas, pois são bem vivenciadas fora dela.
d) os brinquedos podem estar integrados ao ensino, uma vez que são auxiliares
e integrados ao desenvolvimento humano.
e) Os brinquedos não deveriam existir e não são importantes.
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03. Jogos e brincadeiras fazem parte de conteúdos da educação física escolar,
sobretudo no ensino fundamental. Considerando essa informação, assinale a
alternativa que apresenta os tipos de jogos e as brincadeiras que podem ser
vivenciadas em aulas de educação física.

a) ginástica acrobática, queimada, pique-pega e amarelinha
b) corrida do saco, polo aquático, pique-bandeira e mímica
c) queimada, pique-pega, amarelinha e dança das cadeiras
d) dama, xadrez, judô, jiu-jitsu e corrida do saco
e) canoagem, queimada, esconde-esconde e corrida de orientação.
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04. Refletindo sobre a figura e a frase nela inscrita podemos
deduzir que:
a) Esportes Coletivos são jogos onde participam duas ou mais
pessoas caracterizando um trabalho em grupo.
b) Esportes Coletivos são jogos onde participam duas ou mais
pessoas e a vitória é daquele que marcou o ponto primeiro.
c) Esportes coletivos são jogos onde participa somente uma
pessoa.
d) Não existe diferença entre Esportes Coletivos e Esportes
Individuais.
e) Nos esportes coletivos prevalecem os competidores mais
descompromissados.
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05. A quadrilha, dança típica dos festejos juninos, constitui-se em uma dança coletiva
bailada em pares e que possui uma coreografia específica baseada em passos tradicionais.
Nessa grande manifestação folclórica que acomete todo o Brasil, existe um orador ou
narrador que determina os passos ou movimentos da dança. Toda matéria (2015).
A quadrilha é considerada folclórica por:
A) possuir como característica principal os atributos divinos e religiosos e, sendo assim,
identificando uma determinada região.
B) abordar as tradições, culturas e os costumes de um povo.
C) apresentar cunho artístico e técnicas apuradas para a realização de um grande
espetáculo.
D) necessitar de um vestuário específico e rico em detalhes com brilhos para a sua prática.
E) acontecer em salões de festa refinados e ter a influência de diversos gêneros musicais.
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03. “A _______________ não é encontrada apenas em jogos ou brincadeiras, podemos
encontrá-la nas atividades que propiciem a vivência plena do aqui agora, integrando a ação,
o pensamento e o sentimento. São aquelas que possibilitam que se instaure um estado de
inteireza e de entrega: dinâmicas de integração grupal ou de sensibilização, de relaxamento
e respiração, cirandas ou atividades diversas de expressão."
Observe a afirmação acima, complete a lacuna e marque a alternativa correspondente:
a) Ludicidade
b) Diversidade
c) Problematização de valores estéticos
d) Exclusão
e) Desunião
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