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1) Os brinquedos, jogos e as brincadeiras tradicionais surgiram através dos povos que deram
origem à nossa civilização. Infelizmente, devido ao crescimento da informatização, a tendência é
que muitas brincadeiras tradicionais aos poucos vão perdendo espaço nas preferências das
crianças, pois muitas preferem os jogos eletrônicos. Assinale a alternativa que corresponde a um
jogo eletrônico:

A) Amarelinha

B) Rouba bandeira

C) Pac-Man

D) Queimada.

2) As danças africanas no Brasil começaram a ser contadas e dançadas pelos batuques, um
termo comumente aplicado pelos portugueses aos ritmos e danças dos africanos que por
extensão, designam certas danças afro-brasileiras e era também denominação genérica para os
cultos afro-religiosos. São tipos de danças africanas no Brasil, exceto:

A) Maracatu

B) Jongo

C) Congada

D) forró



3) Os jogos e brincadeiras de origem africana desenvolvidos no Brasil têm sido, muitas vezes,
transmitidos de geração a geração e modificados de acordo com a região. A cultura africana está
presente de muitas maneiras em nossa sociedade. Entre as alternativas abaixo assinale a
alternativa que corresponde a uma brincadeira de origem africana.

A) Xadrez

B) Terra e Mar

C) Bobinho

D) Pique - Pega

4 ) É fundamental entender a importância do esporte na saúde e no bem-estar. Assinale a
alternativa que Não apresenta um benefício do esporte para saúde:

A) Aumenta os índices de obesidade.

B) Melhora a coordenação motora.

C ) Melhora as funções cardíacas.

D) Estimula a concentração.

5) Em breve retornaremos as aulas presenciais e precisamos de ter alguns cuidados para
prevenção do coronavírus, dentre as alternativas abaixo assinale a alternativa que esta incorreta
quanto a prevenção:

A) Fique em casa se você se sentir algum sintoma.

B) Use máscara

C) Lave suas mãos com frequência. Use sabão e água ou álcool em gel.

D) Toque nos olhos, no nariz ou na boca.


