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1) No início, os jogos eletrônicos eram bastante simples, com gráficos básicos e sem som. 

William A. Higinbotham criou um dos primeiros videogames.qual era o nome deste video 

game? 

A) Atari 

B) X BOX 

C) Nintendo 

D) Tennis for Two 

E) Playstation 

 

2) Os jogos eletrônicos estão em constante evolução, e uma das formas de entretenimento 

mais populares do mundo. com relação aos jogos eletrônicos quais os benefícios ele nos 

propicia? 

A) Melhora a coordenação motora, auxilia o raciocínio logico, estimula a leitura e 

obesidade. 

B) Ensina Inglês, Melhora a coordenação motora, auxilia o raciocínio logico, estimula a 

leitura e promove o sedentarismo. 

C) Melhora a coordenação motora, auxilia o raciocínio logico, estimula a leitura e ensina 

inglês 

D) Ensina Inglês, Melhora a coordenação motora, auxilia o raciocínio logico, estimula a 

leitura e problemas de audição. 

E) Melhora a coordenação motora, auxilia o raciocínio logico, estimula a leitura e agrava 

problemas de postura 

 

3) Sobre a modalidade do atletismo; assinale a opção correta 

A) Ao passar os bastões os competidores marcam pontos que somados permitem a vitória 

da sua equipe. 

B) O decatlo é um dos movimentos mais rápidos da corrida de rua. 

C) No atletismo na Grécia antiga o uso de tênis específicos para a prática era determinante 

para a vitória dos competidores. 

D) A prática do esporte é histórica na humanidade e o Atletismo é um dos esportes mais 

antigos do planeta. 

E) O atletismo surgiu na cidade de Atenas. 

 

4) Sobre o atletismo como e composto o atletismo? 

A) provas de pista(corridas), provas de campo (saltos e arremessos), provas combinadas 

(heptatlo, decatlo) e pedestrianismo (corrida de rua). 

B) provas de pista(corridas), provas de campo (saltos e arremessos), provas combinadas 

(heptatlo, decatlo), pedestrianismo (corrida de rua) e Marcha atlética. 

C) provas de pista(corridas), provas de campo (saltos e arremessos), provas combinadas 

(heptatlo, decatlo) e pedestrianismo (corrida de rua), corridas em campo (cross 

country), corridas em montanha e marcha atlética. 

D) provas de pista(corridas), provas de campo (saltos e arremessos), provas combinadas 

(heptatlo, decatlo), pedestrianismo (corrida de rua) e corridas em campo (cross 

country). 

E) provas de pista(corridas), provas de campo (saltos e arremessos), provas combinadas 

(heptatlo, decatlo) e pedestrianismo (corrida de rua), corridas em campo (cross 

country) e corridas em montanha. 
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5) Com relação ao atletismo qual a divisão do atletismo? 

A) Corridas de velocidade, saltos, arremesso e lançamentos 

B) Corridas de velocidade, saltos e arremesso 

C) Corridas de velocidade, saltos e lançamento 

D) Saltos, lançamentos e arremesso. 

E) Corrida de velocidade, arremesso e lançamento. 

 

 

 

Bom desempenho! 

 


