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QUESTÃO 1-

Segundo a história da origem dos jogos olímpicos é correto afirmar:

A- tem origem na mitologia de vênus.

B- tem origem na mitologia de Zeus.

C- após a realização do 12º trabalho de Hércules.

D- não existe nenhuma perspectiva de quando começaram os jogos.

E- o jogo é um acontecimento que não tem importância com a história.
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Questão 2-

Qual era o objetivo dos jogos olímpicos da era antiga:

A- vencer as cidades que apresentavam perigo e conflitos diretos.

B- aproximar os povos.

C- paz na Terra.

D- não havia participação da religião.

E- era uma festa religiosa.
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Questão 3-

Era um edifício grego originalmente usado para
atividades esportivas, mas que, com o tempo, veio a
ser usado também como local de estudo e discussão
filosófica. Como podemos chamar o esse local de
treinamento :

A- Atenas

B- Gymnasium

C-Olympia

D- Delphis

E- Nemea
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Questão 4-

As modificações politicas, sociais e econômicas puderam favorecer o
desenvolvimento do esporte com suas ampliações e melhorias,
segundo essas transformações podemos identificar algumas escolas
de ginástica que promoverão grandes transformações no esporte são
elas:

A- Dinamarca, França, Suécia e Alemanha

B- Estados Unidos, Inglaterra, França e Alemanha

C- Estados Unidos, Inglaterra, França e Dinamarca

D- Dinamarca, França, Suécia e Estados Unidos

E- França, Inglaterra, Suécia e Estados Unidos
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Questão 5-

Em 1896, após uma pausa de 1500 anos, realizaram-se os primeiros Jogos
Olímpicos da era moderna, que o barão de Coubertin esperava ajudassem a
fomentar a comunicação e paz internacional. Administrar e legislar sobre os
Jogos, e também servir como entidade legal que detém os direitos de autor,
marcas registradas e outras propriedades relacionadas com os Jogos
Olímpicos, é responsabilidade do:

A- COI

B- COE

C-COA

D-CIO

E-CBE
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