
 

 

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

 

 
 

EMEB   
 
Componente Curricular: Português 
Turma: 9 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 os cartazes informativos para responder. 

Cartaz 1: 

 

                                                      

 

A) Baseada em que ação errônea das pessoas surgiu a necessidade de se dar a primeira recomendação? 

 

B)  Qual recomendação dada você desconhecia? O que isso revela?  

 

C)  Qual das recomendações acima você acha mais difícil de colocar em prática? Por quê? 
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 “Ensinar para Aprender, Valorizar para Ter!”  
“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!” 

 

 

Cartaz 02: 

                                                            

 

A) Não é só necessário usar a máscara como medida de prevenção e sim também ter cuidados ao usá-la e 

também ao retirá-la. Que dica acima você achou de suma importância? Por quê?  

 

B) Qual delas, sinceramente, você ainda não fazia? Justifique sua resposta:  

 

Cartaz 03: 

                                                           

 

 

a) Podemos afirmar que o texto acima pertence ao gênero Manual de Instruções? Justifique sua resposta: 



 

 

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

 

b) Tem sido fácil encontrar máscaras para comprar? Caso não, é fácil de fazê-las? Por que algumas pessoas 

ainda não fazem uso delas? 

 

c)  O que os três cartazes analisados possuem em comum? Comente: 

 

 

d) O que você considera mais importante neles: a linguagem verbal, não verbal ou ambas? Justifique sua 

resposta:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: https://arteemanhasdalingua.blogspot.com/2020/05/atividade-sobre-o-uso-das-
mascaras.html?fbclid=IwAR2AX5ugHqUfM6dp3ePHZArmP4H9QCIvS74Jn98yQQLrDsFm9BRawFQ

_N-8 

https://arteemanhasdalingua.blogspot.com/2020/05/atividade-sobre-o-uso-das-mascaras.html?fbclid=IwAR2AX5ugHqUfM6dp3ePHZArmP4H9QCIvS74Jn98yQQLrDsFm9BRawFQ_N-8
https://arteemanhasdalingua.blogspot.com/2020/05/atividade-sobre-o-uso-das-mascaras.html?fbclid=IwAR2AX5ugHqUfM6dp3ePHZArmP4H9QCIvS74Jn98yQQLrDsFm9BRawFQ_N-8
https://arteemanhasdalingua.blogspot.com/2020/05/atividade-sobre-o-uso-das-mascaras.html?fbclid=IwAR2AX5ugHqUfM6dp3ePHZArmP4H9QCIvS74Jn98yQQLrDsFm9BRawFQ_N-8


“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: Frações 
Ano: 9° ano 
Área: Matemática 

Atividades 
 

1) Calcule e simplifique os resultados, quando for possível: 

a) 
3

2

2

1
 =    

b) 
3

2

4

7

2

9

 

 

 

2) Calcule e simplifique os resultados, quando for possível:  

a)
7

2

5

4
 =      

b) 
3

1

2

1
 

 

3) Rui comeu 
4

1
 do bolo, e Mara comeu 

5

1
. Que fração do bolo sobrou? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referência: 
ANDRINI, Álvaro; VASCONCELOS, Maria José. Praticando Matemática. 4.ed. São Paulo:, 
2015. 193 p. (Serie Didático, 6º Ano) 
 



 

 

 

 

Atividade: Semana 9  

Ano: 9º ano 

Disciplina: Geografia  

 

Para essa semana não é necessário copiar o texto abaixo. Copie as questões e 

responda. 

 

Características da Guerra Fria 

Divisão da Alemanha 

A divisão da Alemanha, grande derrotada na Segunda Guerra Mundial, também é um fator 

bastante característico do período. Ela foi repartida entre a França, Inglaterra e Estados 

Unidos (que decidem por uma administração em conjunto) e a União Soviética. 

A Alemanha Ocidental, parte administrada pelos aliados (capitalistas), se tornou mais 

desenvolvida, em parte devido ao trabalho do Plano Marshall na economia de seus territórios. 

Por conta disso, muitos habitantes da Alemanha Oriental (administrada pelo bloco socialista) 

fugiam para a parte norte-americana da Alemanha. Com isso, foi construído o Muro de 

Berlim, a fim de evitar essa situação. 

Corrida Armamentista 

Ao contrário do que o nome pode indicar, a corrida armamentista ocorrida durante a Guerra 

Fria não foi um evento violento. Nesse contexto, a palavra-chave era pesquisa e 

investimento. Os dois blocos, portanto, buscavam tecnologias para ampliar o seu poderio 

bélico, mas sem necessariamente utilizar a sua força contra o inimigo. 

O principal objetivo dessa estratégia era mostrar ao oponente que uma guerra não seria, de 

fato, uma ideia muito inteligente para nenhuma das partes. Assim, surge a “paz armada”, 

uma falsa noção de tranquilidade obtida a partir do medo de ser atacado pelo outro bloco. 

Corrida Espacial 

A corrida espacial foi um momento da Guerra Fria em que o avanço tecnológico era uma 

disputa entre os blocos econômicos. A descoberta dos mistérios do espaço era o principal 

foco de ambos, que estavam interessados em enviar um homem para fora da Terra. Foi, 

inclusive, nesse período que a NASA foi criada nos Estados Unidos e que os filmes Guerra 

nas Estrelas foram criados. 

https://www.stoodi.com.br/blog/2019/04/03/muro-de-berlim-o-que-foi/
https://www.stoodi.com.br/blog/2019/04/03/muro-de-berlim-o-que-foi/


Quem largou primeiro nessa corrida foi a União Soviética, que enviou o primeiro satélite ao 

espaço (Sputnik) e também o primeiro voo tripulado (com Yuri Gagarin). No entanto, os 

Estados Unidos acabaram vencendo o confronto ao conseguir enviar o primeiro homem à 

Lua. 

 

Atividades 

 

1- Após a leitura do texto acima, responda as questões abaixo. 

a- Por que motivo foi construído um muro na capital da França, no período da Guerra 

Fria, chamado de Muro de Berlim? 

b- O que foi a corrida armamentista? 

c- Explique o que foi a corrida espacial. 

 

 

 

Fonte: https://www.stoodi.com.br/blog/2019/06/18/guerra-fria-o-que-e-resumo-e-caracteristicas/  

Adaptado pela professora Cleide Márcia Batista de Paula em 02 de junho de 2020. 

 

https://www.stoodi.com.br/blog/2019/06/18/guerra-fria-o-que-e-resumo-e-caracteristicas/


 

ATIVIDADE DOMICILIAR  

ATIVIDADE DOMICILIAR DE HISTÓRIA 

PERÍODO: 08/06 À 10/06/2020 

TURMA: 9º ANO                            9ª SEMANA 

CARGA HORÁRIA: 2 HORAS/SEMANA 

 

 

ATIVIDADE DE ANÁLISE ÁUDIO-VISUAL 

 

    O filme brasileiro de comédia dramática “O AUTO DA COMPADECIDA”, lançado em 2000, 

dirigido por Guel Arraes e com roteiro de Adriana Falcão, trata-se de um drama ocorrido na 

região nordeste do Brasil, conta com elementos da tradição da literatura de cordel, gênero 

comédia e traços do barroco católico brasileiro. A obra mistura cultura popular e tradição 

religiosa, faz uma reflexão sobre o Brasil no Período da Primeira República, com ênfase na 

prática do mandonismo e autoritarismo dos coronéis aliada à religiosidade tão presente nessa 

região. 

   Gostaria que vocês assistissem o filme e fizessem uma breve análise sobre as práticas 

comuns nesse período da nossa História: coronelismo, religiosidade, desigualdade social. 

 

 

 

 

ESTOUREM A PIPOCA E BOA DIVERSÃO!!!! 

 

 

 

 

 

FONTE PARA ASSISTIR O FILME: YOUTUBE, NETFLIX. 



Rede Municipal de Educação Básica de Atílio Vivácqua. 
Disciplina: Ciências             9º Ano 
Escola:________________________________________________________________________ 
Data: ___/___/2020 
Atividade 9. 

• Outro sistema estudado no 8º Ano foi o Sistema Nervoso. É sobre ele que vamos revisar 
hoje.  

 
Sistema Nervoso 

 O sistema nervoso representa uma rede de comunicações do organismo. 
 É formado por um conjunto de órgãos do corpo humano que possuem a função de captar as 
mensagens, estímulos do ambiente, "interpretá-los" e "arquivá-los". Consequentemente, ele elabora 
respostas, as quais podem ser dadas na forma de movimentos, sensações ou constatações. A célula do 
sistema nervoso é o neurônio. O esquema abaixo mostra o neurônio com suas respectivas partes. 

  
 
 O Sistema Nervoso está dividido em duas partes fundamentais: sistema nervoso 
central e sistema nervoso periférico. 
 
Sistema Nervoso Central 
 O Sistema Nervoso Central é constituído pelo encéfalo e pela medula espinhal, ambos 
envolvidos e protegidos por três membranas denominadas meninges. 
 
Encéfalo 
 Está localizado na caixa craniana e apresenta três órgãos principais: o cérebro, o cerebelo e o 
tronco encefálico; 
 
Cérebro 
 É o órgão mais importante do sistema nervoso. Considerado o órgão mais volumoso, pois ocupa a 
maior parte do encéfalo, o cérebro está dividido em duas partes simétricas: o hemisfério direito e 
o hemisfério esquerdo. 
 Assim, a camada mais externa do cérebro e cheia de reentrâncias, chama-se córtex cerebral, o 
responsável pelo pensamento, visão, audição, tato, paladar, fala, escrita, etc. A camada interna é 
responsável pelos atos conscientes e inconscientes, da memória, do raciocínio, da inteligência e da 
imaginação, e controla ainda, os movimentos voluntários do corpo. 
 
Cerebelo 
 Está situado na parte posterior e abaixo do cérebro. Coordena os movimentos precisos do corpo, 
além de manter o equilíbrio. Além disso, regula o tônus muscular, ou seja, regula o grau de contração dos 
músculos em repouso. 
 
Tronco Encefálico 
 Localizado na parte inferior do encéfalo, o tronco encefálico conduz os impulsos nervosos do cérebro 
para a medula espinhal e vice-versa. Além disso, produz os estímulos nervosos que controlam as atividades 
vitais como os movimentos respiratórios, os batimentos cardíacos e os reflexos, como a tosse, o espirro 
e a deglutição. 
 
 
 
 

https://www.todamateria.com.br/sistema-nervoso-central/


Medula Espinhal 
 A medula espinhal é um cordão de tecido nervoso situado dentro da coluna vertebral. Na parte 
superior está conectada ao tronco encefálico. Sua função é conduzir os impulsos nervosos do restante do 
corpo para o cérebro e coordenar os atos involuntários (reflexos). 
 
 
Sistema Nervoso Periférico  
 É formado por nervos que se originam no encéfalo e na medula espinhal. Sua função é conectar o 
sistema nervoso central ao resto do corpo. Importante destacar que existem dois tipos de nervos: os 
cranianos e os raquidianos. 

• Nervos Cranianos: distribuem-se em 12 pares que saem do encéfalo, e sua função é transmitir 
mensagens sensoriais ou motoras, especialmente para as áreas da cabeça e do pescoço. 

• Nervos Raquidianos (espinais): são 31 pares de nervos que saem da medula espinhal. São 
formados de neurônios sensoriais, que recebem estímulos do ambiente; e neurônios motores que 
levam impulsos do sistema nervoso central para os músculos ou para as glândulas. 

  

  
 
 De acordo com a sua atuação, o sistema nervoso periférico pode ser dividido em sistema nervoso 
somático e sistema nervoso autônomo. 

• Sistema Nervoso Somático: regula as ações voluntárias, ou seja, que estão sob o controle da nossa 
vontade bem como regula a musculatura esquelética de todo o corpo. 

• Sistema Nervoso Autônomo: atua de modo integrado com o sistema nervoso central e apresenta 
duas subdivisões: o sistema nervoso simpático, que estimula o funcionamento dos órgãos, e o 
sistema nervoso parassimpático que inibe o seu funcionamento. 

 De maneira geral, esses dois sistemas têm funções contrárias. Enquanto o sistema nervoso 
simpático dilata a pupila e aumenta a frequência cardíaca, o parassimpático, por sua vez, contrai a pupila 
e diminui os batimentos cardíacos. 
 Enfim, a função do sistema nervoso autônomo é regular as funções orgânicas, para que as 
condições internas do organismo se mantenham constantes. 
 

  
 
 
Responda. 
 
1) Analise as alternativas a seguir e marque aquela que NÃO descreve uma função do sistema nervoso. 
a) captar e interpretar estímulos do ambiente. 
b) transportar informações. 
c) criar respostas por meio de movimentos, sensações ou constatações. 
d) transportar nutrientes e oxigênio para o corpo. 
e) controlar a atividade dos músculos. 
 

https://www.todamateria.com.br/nervos-cranianos/
https://www.todamateria.com.br/nervos-cranianos/


 
2) O sistema nervoso é dividido entre sistema nervoso central (SNC) e sistema nervoso periférico (SNP). 
Assinale a alternativa que contém os órgãos que fazem parte desses sistemas. 
a) SNC: encéfalo e medula espinhal; SNP: nervos e gânglios nervosos. 
b) SNC: cérebro e neurotransmissores SNP: tronco encefálico e raízes dorsais. 
c) SNC: nervos e gânglios nervosos; SNP: encéfalo e medula espinhal. 
d) SNC: cérebro e cerebelo; SNP: diencéfalo e medula espinhal. 
e) SNC: cérebro e cerebelo; SNP células nervosas e neurotransmissores. 
 
 
3) (Fuvest) Qual dos seguintes comportamentos envolve maior número de órgãos do sistema nervoso? 
a) Salivar ao sentir o aroma de comida gostosa. 
b) Levantar a perna quando o médico toca com martelo no joelho do paciente. 
c) Piscar com a aproximação brusca de um objeto. 
d) Retirar bruscamente a mão ao tocar um objeto muito quente. 
e) Preencher uma ficha de identificação. 
 
 
 4) (CESGRANRIO) É comum ouvir expressões como: “Meu coração disparou”, “Fiquei tão nervoso que 
comecei a suar”, “Senti a boca seca”. Estas reações são características de um estado emocional alterado, 
e são controladas sob a ação do(s): 
a) sistema nervoso autônomo. 
b) sistema nervoso somático. 
c) hormônios da tireoide. 
d) nervos do cerebelo. 
e) centro nervoso medular. 
 
 
5) A figura esquematiza um neurônio, célula componente do tecido nervoso. 
 

 

As setas 1, 2 e 3 indicam, respectivamente: 
a) dendrito, corpo celular, axônio. 
b) axônio, dendrito, corpo celular. 
c) dendrito, axônio, corpo celular. 
d) corpo celular, axônio, dendrito. 
 
  
  
 
 
 
Referências: 
https://www.todamateria.com.br/sistema-nervoso/ 
https://www.todamateria.com.br/exercicios-sistema-nervoso/ 
https://br.images.search.yahoo.com/ 
https://exerciciosweb.com.br/ 
 
 
 
 
 

https://exerciciosweb.com.br/histologia/tecido-nervoso-questoes-de-histologia-com-gabarito/
https://www.todamateria.com.br/sistema-nervoso/
https://www.todamateria.com.br/exercicios-sistema-nervoso/
https://br.images.search.yahoo.com/
https://exerciciosweb.com.br/


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 
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