
“Ensinar para Aprender, Valorizar para Ter!” 

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!” 
 

 
 
 
 
Atividades do Período 08/06/2020 à 10/06/2020  
Conteúdo: Expressões numéricas 
Ano: 8° ano 
Área: Matemática 
 
Entre no link abaixo para assistir uma vídeoaula sobre Expressões numéricas 

https://youtu.be/GUXZcJ7sIe0 

 

Atividades 
1) Calcule o valor das expressões: 

a) 7² - 4 =  

b) 2³ + 10 =  

c) 5² - 6 =  

d) 4² + 7⁰=  

e) 5⁰+ 5³=  

f) 2³+ 2⁴ =  

g) 10³ - 10² =  

h) 80¹ + 1⁸⁰ =  

                                 Fonte: http://www.momentoastronomico.com.br/uninove/4_exercicios_Expr_Potencia 
 

2) Calcule o valor das expressões: 

a) 7+15:3 =  

b) 4x5+1 =  

c) 10:2+8 =  

d) 32+12:2 =  

e) 20:10+10 =  

f)7x3-2x5 =  

         Fonte: https://ensinodematemtica.blogspot.com/2011/11/expressoes-numericas-com-as-quatro.html 
 

 
 

 
 
 
Referências  
http://www.momentoastronomico.com.br/uninove/4_exercicios_Expr_Potencia 
 
https://ensinodematemtica.blogspot.com/2011/11/expressoes-numericas-com-as-quatro.html 
 
https://youtu.be/GUXZcJ7sIe0  (Acesso ao Youtube em 01/06/2020 ) 

 

https://youtu.be/GUXZcJ7sIe0
http://www.momentoastronomico.com.br/uninove/4_exercicios_Expr_Potencia
https://ensinodematemtica.blogspot.com/2011/11/expressoes-numericas-com-as-quatro.html
http://www.momentoastronomico.com.br/uninove/4_exercicios_Expr_Potencia
https://ensinodematemtica.blogspot.com/2011/11/expressoes-numericas-com-as-quatro.html
https://youtu.be/GUXZcJ7sIe0


 

 

 “Ensinar para Aprender, Valorizar para Ter!”  
“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!” 

 

 
 

EMEB   
 
Componente Curricular: Português 
Turma: 8 ano 
 

 Organize, com antecedência, o espaço e todo material que irá precisar para os estudos 

 Para realizar as atividades você pode usar o celular, ou o computador, aquilo que for mais fácil 

para você e sua família 

 Ao registrar por escrito utilize a matéria de seu caderno de português 

 No início de cada atividade, lembre-se de colocar a data do dia que realizou a atividade 

 Manter, diariamente, a rotina de estudos 

 

ATIVIDADE 01: Leia a letra da música “Vai passar”. Caso tenha acesso à internet, acesse para ver o clip da 

música: https://www.youtube.com/watch?v=BjvBsjSunPY 

 
Vai passar 

 
Um som pra acalmar 

Pôr as coisas no lugar 
Mais amor em casa 
Pra imunizar a alma 

 
Deixar toda a casa arrumada 
Se deitar lá no sofá da sala 

Resolver as intrigas e mágoas 
 

Rever antigos conceitos 
Botar fé que o mundo tem jeito 

Sentir lá no fundo do peito 
 

Vai passar 
Vai passar 

Tudo vai passar 
E logo a gente volta a se abraçar 

 
Vai passar 

Tudo vai passar 
E logo a gente volta a se abraçar 

 
Um som pra acalmar 

Pra crescer e se aceitar 

Secretaria Municipal de  

EDUCAÇÃO  

https://www.youtube.com/watch?v=BjvBsjSunPY
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E se pra cuidar um do outro 
Hoje estamos longe de todos 

Pra amanhã nos vermos de novo 
 

Nós não precisamos de muito 
Não se entregue, se doe pro mundo 

Escute uma voz lá no fundo: 
 

Vai passar 
Vai passar 

Tudo vai passar 
E logo a gente volta a se abraçar 

 
Vai passar 

Tudo vai passar 
E logo a gente volta a se abraçar 

 
(Di Ferrero) 

 
ATIVIDADE 02: Responda: 
 

A) Justifique o título dado à canção: 

 

B) Segundo o eu lírico qual é a solução para imunizar a alma? O que você pensa com relação a isso? 

 
C)  Como hoje em dia é possível cuidar um do outro? No que isso difere de antes da pandemia? Como você 

tem se sentido com isso?  
 

 

D)  Posicione-se sobre o verso destacado na canção, argumentando bem: Você concorda que "tudo vai 

passar"? Justifique sua resposta: 
 

 

E) Que mensagem a música transmite? 
 

 

F) De quem e do que você mais tem sentido falta neste período de isolamento social? 
 

 

G) Quais as primeiras cinco ações que você vai fazer assim que a quarentena terminar? Cite-as: 
 

 

H) Segundo a música, o que o isolamento tem favorecido? E na sua opinião? 
 

 

I)  O que você acha que ficou melhor durante essa quarentena? Justifique sua resposta: 

 

J) Crie um "Pote da felicidade": nele, todo dia, você vai colocar algo que deixe você feliz: uma música, um 

desejo, uma promessa, uma boa lembrança, uma meta, uma poesia, um trecho de livro, um resumo de um 



 

 

 “Ensinar para Aprender, Valorizar para Ter!”  
“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!” 

 

filme, uma citação... Capriche! Assim que “tudo passar”, vamos está juntinhos novamente e compartilhar 

com os colegas e professores sua produção.  

Fonte:https://arteemanhasdalingua.blogspot.com/2020/06/atividade-sobre-musica-vai-passar-de-
di.html?fbclid=IwAR0o44P3w1vfIJuw-gGrXnqHMtOBCwwjgeM8ShxHj1q_QWJ2pBuBk74Osnc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BjvBsjSunPY 

 

https://arteemanhasdalingua.blogspot.com/2020/06/atividade-sobre-musica-vai-passar-de-di.html?fbclid=IwAR0o44P3w1vfIJuw-gGrXnqHMtOBCwwjgeM8ShxHj1q_QWJ2pBuBk74Osnc
https://arteemanhasdalingua.blogspot.com/2020/06/atividade-sobre-musica-vai-passar-de-di.html?fbclid=IwAR0o44P3w1vfIJuw-gGrXnqHMtOBCwwjgeM8ShxHj1q_QWJ2pBuBk74Osnc
https://www.youtube.com/watch?v=BjvBsjSunPY


 
 

Faça suas atividades com carinho. Abraços 

Estou com saudades!!! 

ATIVIDADE ESCOLAR DOMICILIAR 
 

(PERÍODO DE ISOLAMENTO DOMÉSTICO DECORRENTE DE PANDEMIA MUNDIAL DO SARS COVID-19) 
DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

DATA: ___/06/2020 a ___/06/2020. 9ª Semana 

Ano: 8º ANO 

 

 

 

Fonte de Pesquisa: https://www.google.com/blogspot.com. br/ Acesso em 31/05/2020 

https://www.google.com/blogspot.com.%20br/%20Acesso%20em%2031/05/2020


 
 
 

ATIVIDADE ESCOLAR 
DOMICILIAR 

 

ESCOLA:   ________________ 

DISCIPLINA: HISTÓRIA  

PROFESSORA:   ________________ 

ALUNO (A)  ____________ ___ 

DATA:  /06/2020  

SÉRIE: 8º ANO 

 

 Leia o texto abaixo e faça o que foi pedido; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
REFERENCIA: Livro Didático 8º Ano Vontade de Saber História/ Página 65 
 
 
 
 

ATIVIDADE 
 

Escreva um pequeno texto sobre a matriz africana na cultura estadunidense. 



“Ensinar para Aprender, Valorizar para Ter!” 
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   EMEB: 
   Ano: 8° ano 
   Área: Ciências 
   07/06/2020 
 
 

    - Nossa saúde x Camada de ozônio;  
    - Estratégias de preservação do ozônio estratosférico e  
    - Ações da SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE do município de Atílio 

Vivácqua. 
 

     A camada de ozônio, funciona como uma espécie de escudo da Terra. A diminuição ou destruição dessa 
camada é prejudicial à saúde, o que pode afetar os olhos, a pele, o sistema imunológico, além de 
danos ao DNA e doenças respiratória. Veja como isso se dá: 

     - Olhos: A exposição prolongada ao sol é a principal causa de 20% dos casos de catarata no mundo. E 

a catarata, por sua vez, é a principal causa da cegueira, sendo que cerca de 15 milhões de pessoas 
no mundo ficaram cegas graças à sua ocorrência. 

      - Pele: As radiações UV atuam na formação de radicais livres nas células, altera a textura da pele, 

enfraquece sua elasticidade além de levar à flacidez e ao envelhecimento precoce, com o surgimento 
de rugas prematuras e hematomas com mais facilidade. 

      Além disso, os raios UV penetram a pele, matando células da camada mais externa, e em camadas mais 
profundas pode danificar o DNA dos genes que controlam o crescimento e a divisão das células da 
pele, resultando em câncer. Pesquisas mostram que todo ano cerca de 66 mil pessoas morrem vítimas 
do câncer de pele. 

      - Sistema imunológico: Existe dois tipos de radiação solar: UVA e UVB. A UVB é a mais danosa e 

reduz a eficiência do sistema imunológico, isto é, diminui a defesa do corpo contra infecções 
bacterianas, fúngicas, parasíticas ou virais. 

      Muitos após se exporem ao sol ficam com pequenas bolhas nos lábios ou herpes simples. Assim, o DNA 
sofre danos diretos agravando o sistema imunológico, pois também foi prejudicado. 

 
      Algumas medidas para a prevenção da diminuição da camada de ozônio. 
      Em 1º de janeiro de 1989, entrou em vigor, o Protocolo de Montreal, uma reunião que envolveu cerca de 

quarenta e seis países, que se comprometeram em diminuir a produção de clorofluorcarbono (CFC), 
e desenvolver pesquisas na área das ciências para descobrir substâncias que destroem o Ozônio. 
Acreditam que a união mundial pode neutralizar uma crise ecológica. 

      - Efetuar acordos internacionais para pôr fim à emissão de CFC; 
      - Deter o desmatamento e incrementar a plantação de árvores em vastas áreas atualmente 

desflorestadas;  
      - Conservação de energia e apostar em formas renováveis;  
      O que cada um pode fazer para evitar a diminuição da camada do ozônio:   -  Desligar as luzes, a 

televisão ou o computador, sempre que não estiverem a ser utilizados, economizando energia. 
      - Plantar árvores, que fazem com que o dióxido de carbono e o gás que contribuem para o efeito estufa, 

seja absorvido pelo ar;  
      - Utilizar papel reciclado e produtos reutilizáveis; 
      - Quando for ao supermercado utilizar e se possível reutilizar sacos bio degradáveis. 
      - Adquirir produtos eletrônicos e eletrodomésticos que tragam a inscrição clean, indicação de que não 

contém clorofluorcarbono (CFC). 
      -  Diminuir o uso de ares-condicionados, utilizando em casos extremos; 
      - Separar o lixo reciclável do orgânico; 
      - Juntar o óleo velho, de cozinha, e entregá-lo em postos de coleta, bem como baterias de celulares e 

outros eletroeletrônicos; 
     - Fazer campanhas de preservação ambiental no seu grupo de contato, diário. 
     - Compre produtos locais. Quanto maior for a distância necessária para que alimentos ou outros produtos 

precisem percorrer para chegar até você, mais óxido nitroso será produzido pelos motores de veículos 
de transporte utilizados. 
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     O município de  ATILIO VIVACQUA,  através dA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, tem 
promovido  várias ações, em prol da camada de ozônio, como: 

     - Plantio de árvores:  
        “No dia 19/09/2019, foi realizado com a escola EMEB "Benedito Sampaio" o Mutirão de Plantio de 

Mudas, no qual os alunos fizeram a sua parte em prol de um Meio Ambiente mais sustentável, onde 
cada um fazendo um pouquinho, estaremos mudando o quadro   em que se encontra a natureza.” 

          
         
       - Aulas de reciclagem  
        “De uma forma simplificada, a sustentabilidade pode ser definida como ações/atividadeshumanas, que 

podemos fazer em casa com materiais recicláveis, hoje vamos ensinar a criança de uma forma 
diferenciada, e que eles gostam muito, visando  suprir o presente sem comprometer as gerações 
futuras. É barato e muito eficaz.”     

           
 
 

 
Adaptado pela professora regente e disponível em: 
- https://pt.wikihow.com/Proteger-a-Camada-de-Oz%C3%B4nio 
- http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2014/09/cientistas-afirmam-que-camada-de-ozonio-
esta-se-recuperando.htm 
- https://sites.google.com/site/acamadadeozono/8-medidas-para-a-prevencao-da-diminui 
- Fonte: Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Atílio Vivacqua 
   
 
 
 
Leia com atenção o texto: 
 

1) A destruição da camada de ozônio provoca o aumento da entrada dos raios ultravioleta na superfície 
terrestre em virtude da diminuição da concentração de ozônio (O³). São vários os impactos causados 
por essa alteração. Entre as proposições a seguir, assinale a alternativa incorreta: 

 
        a) O aumento da quantidade de raios ultravioleta pode contribuir para o aumento do aquecimento              
global. 
 
        b) A exposição aos raios ultravioleta pode provocar a redução de espécies de animais, bem como   
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alterar o DNA desses seres vivos. 
 
       c) O aumento dos raios ultravioleta que atingem a superfície pode provocar o envelhecimento precoce 
e câncer de pele. 
 
       d) A grande quantidade de raios ultravioleta não prejudica o processo de fotossíntese, pois plantas   não 
são seres vivos. 
 

 
2) Resgatando a Mata Ciliar: -“Hoje foi dia de entregar parte das mudas aos produtores do Projeto de 

Recuperação Ambiental- Águas de Nossa Comunidade- Atílio Vivácqua /ES na Comunidade de Linda 
Aurora . Parceria que deu certo:  Instituto Pacto pela Águas  Capixabas , UFES- Polo Jerônimo 
Monteiro , Prefeitura de Atílio Vivácqua/ES , Produtores Rurais”.  
Justifique com sua palavras, explicando qual a relação dessa ação da secretaria de Meio Ambiente 
do nosso município, em favor da camada de ozônio. ( Obs: Escreva no mínimo duas linhas). 
 
 

3)  Você estudou que no Protocolo de Montreal mais de quarenta e seis países,inclusive o Brasil, se 
comprometeram em: - Deter o desmatamento e incrementar a plantação de árvores em vastas áreas 
atualmente desflorestadas. 
 

 
 

- Escreva no mínimo três linhas, explicando com criatividade e senso crítico sobre o tema estudado com a 
charge acima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         “Quando o homem reflorestar as ideias, podar os galhos secos da ira,  regar suas raízes no manancial 
da fé, vai colher os frutos de um mundo oxigenado de amor. O homem equilibrado vai equilibrar o Planeta!”.      

                        (extraído do meu livro Educação - a força mágica) 
                                                   



PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA 

ATIVIDADE DOMICILIAR 

Formulário do Google:  

 

ESCOLA:________________________________________________________________ 

ALUNO(A):_______________________________________________TURMA:8 e 9_____ 

PROFESSOR(A):__________________________________________DATA:___/___/2020 

COMPONENTE CURRICULAR: Inglês     CARGA HORÁRIA: 01 hora/aula 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: Revisão   Período: 08/06/2020 a 10/06/2020 

OBSERVAÇÕES INICIAIS PARA O PERÍODO DE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DOMICILIARES:  

 Poderá imprimir a atividade caso tenha disponibilidade; 

 Poderá responder na própria folha; 

 Anexar no caderno de Inglês logo após a conclusão da mesma; 

 Para aqueles que não conseguirem imprimir, a orientação é que seja copiada e respondida no caderno.  

1. There To be. Veja os exemplos abaixo e complete com: 

 

 

 

a.___________ a big tree in the garden. 

b.___________a good film on TV tonight.  

c.___________ 11 players in a football team.  

d.___________computers in that room.  

e.____________seven billion people living on this planet.  

2. Leia o Texto abaixo e complete com verb To Be (AM, Are or IS). 

Her name ____ Ane, She ___  30 years old, She _____ a History Teacher. She Works at 

Public School. Nowadays, she ____ living in a Airbnb with her husband (Paul). I ___ her friend, 

since we was child.  

Referências Bibliográficas (ativ. 1) 

Site: <https://acessaber.com.br/atividades/atividade-de-lingua-inglesa-greetings-8o-ano/> Acesso 

em: 01/06/2020 

Ativ. 2: PEREIRA, Mirelle Gonçalves. Atividades domiciliares de Atílio Vivácqua de Inglês. Atílio 

Vivácqua. 2020 

Singular 

There is... there´s – Há- existe 

There is a pen in the bag. 

(Há uma caneta na bolsa) 

Plural 

There are... Há –existem 

There are two pens in the 

bag. 

(Há duas canetas na bolsa) 

https://acessaber.com.br/atividades/atividade-de-lingua-inglesa-greetings-8o-ano/


PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA 

ATIVIDADE DOMICILIAR 

ESCOLA:_________________________________________________________________ 

ALUNO(A):_______________________________________________TURMA:8,9________ 

PROFESSOR(A):__________________________________________DATA:___/___/2020 

COMPONENTE CURRICULAR: ENSINO RELIGIOSO     CARGA HORÁRIA: 01 hora/aula 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: Empatia e Violência  Período: 08/06 a 10/06 

ORIENTAÇÕES INICIAIS PARA O PERÍODO DE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DOMICILIARES:  

 Poderá imprimir a atividade caso tenha disponibilidade; 

 Poderá responder na própria folha; 

 Anexar no caderno de Ensino Religioso logo após a conclusão da mesma; 

 Para aqueles que não conseguirem imprimir, a orientação é que seja copiada e respondida no caderno.  
 

1- Observe as tirinhas abaixo:  

 

 

 

2- A empatia é a concepção de se pôr no lugar do outro, entender seus medos, sofrimentos e 

alegrias. Você se sente uma pessoa empática? 

3- A empatia valoriza a vida. O Brasil ocupa o 5º lugar no ranking de países mais violentos para 

ser uma mulher e 12º lugar em violência urbana, perdendo até para países em guerra civil como a 

Síria. Em sua opinião o que deve ser feito para o Brasil sair deste ranking de país violento? 

4- A empatia está ligada a igualdade social. Pense que você é o governador (a) do Estado. Quais 

propostas você teria para diminuir a desigualdade social em que vivemos? Tentaria gerar mais 

emprego? Mais escolas? Quais são as suas sugestões?  

Fonte tirinhas: < https://tirasarmandinho.tumblr.com/>. Acesso em :01/06/2020. 

Atividades:  PEREIRA, Mirelle Gonçalves. Atividades domiciliares de Atílio Vivácqua Ensino Religioso. Atílio Vivácqua. 

2020 

https://tirasarmandinho.tumblr.com/


 

 

ATIVIDADE DOMICILIAR    ARTE 

PERÍODO: 08/06 À 10/06/2020 

TURMAS: 8/9 ANOS                   CARGA HORÁRIA: 1 HORA/SEMANA 

 

 

IMAGEM: REGISTRO E CRIAÇÃO 

        Fotografar é a arte de transformar imagens em poesia, está acima da arte de 

escrever imagens com a luz. A fotografia eterniza momentos, sorrisos, lágrimas, 

histórias, enfim, é a maneira de expressar o que se vê ou sente. Por meio da fotografia 

podemos registrar as ações do ser humano e suas modificações no nosso planeta; 

podemos ainda denunciar todo e qualquer tipo de agressão ao nosso ambiente!! 

       Sua tarefa após assistir ao vídeo da música “Planeta Azul”, de Chitãozinho e 

Xororó, será fazer um registro de imagens envolvendo o nosso meio ambiente!! 

Observe a paisagem ao seu redor: nosso rio, nossas montanhas, matas, céu... Use a 

câmera do seu celular para realização da tarefa, depois faça uma montagem com essas 

imagens, coloque uma música ao fundo. Seja criativo !!!! O aluno que não possua esse 

recurso tecnológico, pode fazer o registro através do desenho no seu caderno de arte.  

 

 

 

 

 

 

FONTE:https://www.youtube.com/watch?v=MDYniyjhsgo 



 

                              

                        BRINCADEIRAS TRADICIONAIS. 

 

 01 – Assinale ( A ), para brincadeiras tradicionais e ( B ), para brincadeiras não 

tradicionais. 

 

 (   ) Pular Corda. 

 (   ) Free Fire. 

 (   ) Soltar Pipa. 

 (   ) Jogo de vídeo-game. 

 (   ) Pular Amarelinhas. 

 (   ) Jogos em Celular. 

                           

                                  JOGOS ESPORTIVOS 

02 – Com relação à classificação dos esportes, enumere a 1ª com a 2ª coluna. 

 

( 1 ) Campo                                 (  ) Esqui, Hóquei no gelo e Patinação artística. 

( 2 ) Água                                     (  ) Natação, Remo e Salto ornamental. 

( 3 ) Quadra                                  (  ) Futvôlei, Beach soccer e Vôlei de Praia. 

( 4 ) Gêlo                                      (  ) Basquete, Handebol e Voleibol. 

( 5 ) Areia                                     (  ) Hóquei, Golfe, Tênis e Hugby. 

 

 

Aluno(a): 
_____________________________ 

  

Disciplina: EDUCAÇÃO FÍSICA 
Turno: 
Turmas:  8° e  9º  Ano 

 

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS – APNP’s / 

Tema da Aula: JOGOS ESPORTIVOS COLETIVOS E INDIVIDUAIS E BRINCADEIRAS TRADICIONAIS. 



 3 - Use V para verdadeiro e F para Falso, nas perguntas abaixo. 

 1 - (  ) Os esportes coletivos não são organizados, tática e tecnicamente.  

 2 - (  ) Nos esportes individuais, a vitória só depende do atleta. 

 3 - (  ) No boxe, esgrima e badminton, há interação entre os atletas. 

 4 - (  ) Ginástica artística, natação e corrida de 100 metros, são esportes 

coletivos. 

 

5 – Use EC para esportes coletivos e EI para esportes individuais, nas 

perguntas abaixo. 

 1 – (  ) Voleibol e Basquete 

 2 -  (  ) Boxe e Tênis 

 3 -  (  ) Esgrima e Judo 

 4 – (  ) Handebol e Futsal 

 5 – (  ) Tênis de Mesa e Frescobol 

 6 – (  ) Futebol de Areia e Futvolei 

 

Referências Bibliográficas  

https://www.acm-rs.com.br/pilar/esporte-educativo/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.acm-rs.com.br/pilar/esporte-educativo/


 

                        BRINCADEIRAS TRADICIONAIS. 

 

 01 – Assinale ( A ), para brincadeiras tradicionais e ( B ), para brincadeiras não 

tradicionais. 

 

 (  A ) Pular Corda. 

 ( B  ) Free Fire. 

 ( A  ) Soltar Pipa. 

 (  B ) Jogo de vídeo-game. 

 (  A ) Pular Amarelinhas. 

 ( B  ) Jogos em Celular. 

                           

                                  JOGOS ESPORTIVOS 

02 – Com relação à classificação dos esportes, enumere a 1ª com a 2ª coluna. 

 

( 1 ) Campo                                 ( 4 ) Esqui, Hóquei no gelo e Patinação 

artística. 

( 2 ) Água                                     ( 2 ) Natação, Remo e Salto ornamental. 

( 3 ) Quadra                                  (5) Futvôlei, Beach soccer e Vôlei de Praia. 

( 4 ) Gêlo                                      (3) Basquete, Handebol e Voleibol. 

( 5 ) Areia                                     (1 ) Hóquei, Golfe, Tênis e Hugby. 

 

 

 3 - Use V para verdadeiro e F para Falso, nas perguntas abaixo. 

 1 - (F  ) Os esportes coletivos não são organizados, tática e tecnicamente.  

 2 - (  V) Nos esportes individuais, a vitória só depende do atleta. 

 3 - ( F ) No boxe, esgrima e badminton, há interação entre os atletas. 



 4 - ( V ) Ginástica artística, natação e corrida de 100 metros, são esportes 

coletivos. 

 

5 – Use EC para esportes coletivos e EI para esportes individuais, nas 

perguntas abaixo. 

 1 – ( EC ) Voleibol e Basquete 

 2 -  (  EI) Boxe e Tênis 

 3 -  ( EI ) Esgrima e Judo 

 4 – ( EC ) Handebol e Futsal 

 5 – ( EI ) Tênis de Mesa e Frescobol 

 6 – (  EC) Futebol de Areia e Futvolei 

 

Referências Bibliográficas  

https://www.acm-rs.com.br/pilar/esporte-educativo/ 

 

 

 

 

https://www.acm-rs.com.br/pilar/esporte-educativo/

