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1º e 2º ano

Olá crianças, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem e animadas para brincar. 

Disponível em:       <https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2019/02/22/ensine-sua-brincadeira-favorita-na-infancia-a-
uma-crianca.htm > Acesso em 09/08/2020.

Hoje vamos recordar e conhecer algumas brincadeiras populares e conhecer algumas partes do nosso corpo. 

ATIVIDADE 1 - Para nossa atividade precisaremos da ajuda de um adulto e juntos/as vamos lembrar algumas 
brincadeiras populares. Para isso, encontre um local o mais tranquilo possível e vamos brincar com nossos 
amigos, irmãos, papais e vovôs.

                              Caneta na Garrafa

Esta atividade precisa da colaboração de todos os
participantes da brincadeira, para que atinjam o
objetivo final o mais rápido possível.
Material necessário: rolo de barbante, caneta e uma
garrafa pet.
O barbante deve ser dividido em pedaços iguais de,
mais ou menos, dois metros de comprimento, um por
participante. As pontas dos pedaços devem ser unidas
e amarradas no centro. Nessa junção entre as partes,
deve ser amarrado um pequeno pedaço de barbante
(de aproximadamente 30 cm) preso a uma caneta. A
garrafa deve ser posta no chão e com as cordas esticadas, a equipe deve colocar a caneta dentro da garrafa. O
mesmo pode ser feito com os alunos de olhos fechados ou de costas para a garrafa. Nesse caso, as instruções 
para o movimento devem ser dadas por um dos colegas.
O objetivo da brincadeira é colocar a caneta dentro da garrafa pet sem tocar na caneta. O direcionamento 
deverá ser feito utilizando apenas os barbantes.

Disponível em: <https://www.todamateria.com.br/jogos-cooperativos-o-que-sao-e-exemplos/>. Acesso em 17/10/2020.

ATIVIDADE 2 – Cooperação
Telefone sem fio



Esta brincadeira é clássica! O telefone sem fio é simples, divertido e cooperativo. Os participantes devem se
sentar em um círculo ou fila, sendo que uma pessoa precisa começar a brincadeira falando uma frase no
ouvido do colega que está mais próximo. Cada pessoa deve repetir o que entendeu para a próxima, até que a
última diga a frase que ouviu em voz alta.
Dificilmente a frase chegará intacta até o final, mas a diversão não diminui por conta disso. Recomendado
para pessoas com mais de quatro anos, o jogo fica mais divertido com mais de cinco participantes e pode ser
realizado em qualquer espaço.

Disponível em: <https://blog.abaratadizqtem.com.br/jogos-cooperativos/>. Acesso em 17/10/2020.

Conhecimentos sobre o corpo.

03. Na brincadeira de pular corda, chicotinho queimado, que a corda bate mais rápido, o que é mais 
importante para quem está pulando a corda?

a) A idade.
b) Agilidade.
c) Altura.
d) Peso.

04. Quais atividades utilizam mais equilíbrio do participante?

a) Skate e Surfe.
b) Surfe e Halterofilismo.
c) Skate e Cabo de guerra.
d) Cabra cega.

GABARITO
01 Brincadeira.

02 Brincadeira.

03 B

04 A

3º, 4º e 5º ano

Conhecimentos sobre o corpo
Nós humanos temos 5 sentidos que nos facilitam a vida, a prática de esportes e determinadas brincadeiras.
São eles: A audição, o olfato, o paladar, o tato e a visão.



A audição, capacidade de perceber sons, é possível graças à orelha humana.

O olfato está relacionado com a capacidade de perceber cheiros. Essa percepção é possível graças ao nariz.

O paladar, juntamente ao olfato, é responsável por garantir a percepção do sabor e textura dos alimentos. A
boca é o local onde esse sentido é percebido.

O tato é  responsável  por  perceber  vibrações,  além  de  perceber  a  dor  e  as  diferenças  de  temperatura.
Diferentemente  dos  outros  sentidos,  ele  não  está  localizado  em  um único  local,  pois  está  presente  em
praticamente todas as regiões do corpo, principalmente na pele.

A visão é captada pelos nossos olhos e nos permite enxergar tudo e todos ao nosso redor.

Disponível em: <https://mundoeducacao.uol.com.br/biologia/os-cinco-sentidos.htm>. Acesso em 03/10/2020.

01. Em uma brincadeira em que, com olhos fechados, se deve pegar apenas as bolas em uma caixa com 
bolas e quadrados, qual o principal sentido envolvido?
a) Olfato.
b) Audição. 
c) Visão. 
d)Tato.

02. Qual dos sentidos é mais importante na brincadeira de “Jogo da Memória” ?
a) Visão.
b) Tato.
c) Audição.
d) Olfato.

Danças Regionais
    As danças são importantes em nossa cultura. Nosso folclore possui diversas danças que representam a
cultura das regiões do país.
   O Brasil é um país muito rico culturalmente, tradicional em festas culturais, transformadas em grandes
espetáculos e alegres folias. O Carnaval é a maior festa popular do mundo e é celebrado de diferentes formas,
dependendo da região do Brasil. E algumas danças regionais típicas brasileiras são tão tradicionais quanto o
próprio carnaval. Vem conferir com a gente!

Nordeste - O Nordeste possui diversas danças típicas. Uma das mais famosas é o Frevo.

     Originário de Pernambuco, o Frevo é uma marchinha acelerada que não possui letra, e é tocada por uma
banda  em diversos  blocos  carnavalescos  pela região.  Baseia-se  na combinação de vários  ritmos,  como o
maxixe, dobrado e a marcha. Sua dança foi baseada na capoeira.

Disponível em:  < https://blog.bemglo.com/dancas-regionais-encantadoras-brasil/>. Acesso em 18/10/2020

03. Qual é a maior festa popular do Mundo?
a) Natal.
b)Ano Novo.

https://mundoeducacao.uol.com.br/biologia/visao.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/biologia/tato.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/biologia/paladar.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/biologia/audicao.htm


c)Carnaval.
d)Festa de São Jorge.

04. De acordo com o texto, em que atividade se baseia a dança do frevo?

a) Futebol.
b) Capoeira.
c) Salto em altura.
d) Lambaeróbica. 

Práticas de Aventura - Parkour
       O Parkour é de origem francesa. Esta atividade é baseada em uma série de movimentos físicos com a
proposta de utilizar os elementos dos meios rurais e urbanos, como obstáculos a serem ultrapassados.  O
modo de lidar  com esses  obstáculos,  passando de um ponto a outro,  deve sempre ser  o  mais  eficiente
possível.
     O praticante do Parkour é chamado de traceur.  O objetivo é tentar encontrar  um meio de fazer os
caminhos que as pessoas fariam andando, de maneiras diferentes. Para isso ele observa o caminho e traça
uma trajetória que seja simples, rápida e eficaz. Fica mais difícil quando há movimentos acrobáticos.

     O Parkour é um esporte de alto risco, mas os praticantes experientes nunca se machucam, pois calculam
todos os riscos antes de realizarem suas manobras. Um praticante com ótima condição física, e um grau de
flexibilidade bom, resiste melhor aos impactos com o solo, o que reduz os riscos de lesões. Além disso, a boa
condição física também facilita os movimentos específicos e aumenta a confiança nos iniciantes da prática.
    Existem técnicas específicas que marcam o Parkour como esporte: saltos, rolamentos, aterrissagens e
equilíbrio. 

Disponível em:  < https://brasilescola.uol.com.br/educacao-fisica/parkour.htm>. Acesso em 18/10/2020

05. De acordo com o texto, como se chama a pessoa que pratica o Parkour?
a) Traucer.
b) Parcador.
c)Parquista.
d) Parqueiro.



06. De acordo com o texto, o que é importante para o praticante de Parkour (traucer) resistir aos impactos 
no solo?
a) Força e baixo peso.
b) Velocidade e boa alimentação. 
c) Flexibilidade e boa condição física. 
d) Resistência e pernas compridas.

GABARITO
01 D

02 A

03 C

04 B

05 A

06 C

6º e 7º ano

Handebol
           Os esportes podem ser divididos em grupos de acordo com a sua natureza: esportes de marca, esportes
de precisão, esportes de campo e taco, esporte de invasão, esportes de oposição e esportes de rede. 
           O handebol é um esporte coletivo que envolve passes de bola com as mãos. A bola do handebol é feita
de couro e para as equipes masculinas ela possui um diâmetro maior. Sendo assim, para homens ela tem 58,4
cm de circunferência e massa de 453,6 gramas. Já para mulheres, ela tem 56,4 cm de circunferência e massa
de 368,5 gramas.
        O handebol foi criado pelo atleta e professor de Educação Física alemão Karl Schelenz. O esporte é
executado em quadras fechadas de 40 por 20 metros. Além disso, no início o handebol era um jogo exclusivo
para mulheres. Mais tarde e com sua inclusão nos esportes olímpicos, ele passou a ser jogado por ambos os
sexos.  O  objetivo  do  handebol  é fazer  gols.  Portanto,  ganha  a  equipe  que  fizer  mais  gols.  Para  isso,  a
habilidade e a rapidez dos jogadores favorecem o resultado final.
       Os principais Fundamentos Técnicos do Handebol são: a empunhadura, a recepção, o passe, o arremesso,
o drible e a finta. Quando a bola está na mão do jogador, ele pode dar até três passos até arremessá-la para
outro. Isso também vale para o tempo, ou seja, cada jogador pode permanecer com ela nas mãos durante 3
segundos. Isso faz com que o handebol seja um jogo bem dinâmico. As faltas são cometidas quando há toque
de bola com os pés ou outras partes do corpo. Também é considerado falta se um jogador tentar arrancar a
bola das mãos de outro. Além disso, e dependendo da gravidade da agressão entre jogadores, ocorre falta.
Assim, empurrões,  chutes, cotoveladas,  são consideradas faltas.  Como no futebol,  há o cartão amarelo e
vermelho dado pelo árbitro. O cartão vermelho é dado pelo árbitro quando o jogador comete uma falta mais
grave. Por recebê-lo, ele está fora do jogo e a equipe fica com um jogador a menos durante dois minutos.
Passado esse tempo, outro jogador pode entrar na quadra. O cartão vermelho indica, portanto, a expulsão do
jogador.
          As principais posições do Handebol são: goleiro, pontas, armador e pivô. 



01. Quais das opções abaixo só tem fundamentos do Handebol? 
a) Arremesso, passe, bloqueio.
b) Drible, lançamento, cabeceio.
c) Bloqueio, saque, passe.
d) Finta, arremesso, empunhadura.

02. Qual dos fundamentos do Handebol é utilizado para abrir espaços na defesa adversária? 
a) Arremesso.
b) Finta.
c) Passe.
d) Recepção.

Ginástica
        A ginástica é um esporte que se divide em três modalidades: artística, de trampolim e rítmica. Suas
origens remetem às sociedades da Grécia Antiga. Os gregos tinham como hábito a prática de exercícios para
manter o corpo em forma, na preparação para diversos outros esportes e até no treinamento militar. Ao
longo dos anos, os praticantes foram incorporando o uso de aparelhos aos treinos.
       Durante os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna, a ginástica artística era disputada apenas por
homens. Ao longo dos anos 1920, houve uma evolução dos aparelhos individuais, sendo que, nos Jogos de
1924,  começaram  as  competições  por  equipe.  Somente  em  1928,  em  Amsterdã,  as  mulheres  puderam
participar de uma disputa em times. A competição individual feminina com o uso de aparelhos só teve início
em Helsinque, em 1952.
        Atualmente o programa de ginástica artística masculina inclui eventos de solo, salto, barras fixas, barras
paralelas, cavalo com alças e argolas. Já as mulheres competem no solo, salto, barras assimétricas e trave de
equilíbrio.

Disponível em: <http://multirio.rio.rj.gov.br/index.php/leia/reportagens-artigos/reportagens/1063-a-ginastica-e-suas-tres-
modalidades-olimpicas>. Acesso em 19/10/2020

03. Quantas e quais são as formas de ginástica de competição?
a) São 3 formas: ginástica artística, ginástica rítmica, ginástica de trampolim.
b) São 4 formas: ginástica aeróbica, anaeróbica, geral, mista.
c) São 2 formas, Ginástica Masculina e feminina.
d) Apenas 1 forma, ginástica geral.

04. Qual alternativa apresenta somente provas femininas de ginástica artística?
a) Argolas, solo e trave.
b) Barras assimétricas, cavalo, barras paralelas.
c) Solo, trave e barras assimétricas.
d) Barras fixas, solo e salto.

Saúde
        Os exercícios aeróbicos são aqueles que possibilitam movimentos de diversos músculos ao mesmo
tempo, isso trabalha a resistência e a capacidade respiratória. Além de liberar substâncias responsáveis pelo
bem-estar,  a atividade ajuda a controlar o peso, prevenir doenças cardiovasculares, diminuir o açúcar no
sangue e a evitar a osteoporose. No entanto, para fazer efeito, é preciso tomar alguns cuidados a fim de evitar
problemas.  O  exercício  precisa  ser  realizado  de  forma  correta  por  um  tempo  mínimo,  na  intensidade



adequada e mais de uma vez por semana.  Por isso,  é  essencial  ter  alguns cuidados para evitar lesões e
melhorar o condicionamento físico sem correr riscos de saúde.
      O alongamento é  uma etapa  fundamental  da  atividade  aeróbica  e  está  relacionado à  melhora  da
amplitude e flexibilidade do movimento. Além disso, ele permite o alívio da tensão muscular. O ideal é realizar
alongamentos frequentemente, em horários distantes do seu exercício, pois seu corpo ganhará elasticidade e
amplitude de movimento. Esses benefícios contribuem para que você tenha mais segurança ao se exercitar.
     Prestar  atenção  na  postura  também  pode  ajudar  a  prevenir  lesões,  principalmente  nos joelhos e
tornozelos. Assim, é muito importante manter a coluna reta durante a realização das atividades aeróbicas. Na
caminhada e corrida, um ponto que deve ser observado é a maneira de saída e entrada do pé no solo. Ela
precisa ser realizada do calcanhar para a parte próxima aos dedos. As costas devem ficar sempre eretas, mas
levemente inclinadas para frente no caso da corrida. Além disso, o movimento dos braços pode auxiliar na
coordenação das passadas e no equilíbrio.
      Prestar atenção em dores é muito importante para evitar lesões, assim quando houver dor, deve-se
diminuir a frequência dos exercícios e observar se a dor passa. Caso não surja nenhuma melhora, é preciso
parar a atividade e buscar ajuda médica para avaliar se existe algum dano e qual a sua gravidade.

Disponível em:  <https://blog.ortoponto.com.br/conheca-os-principais-cuidados-na-pratica-de-exercicios-aerobicos/>. Acesso em
19/10/2020

05. Qual a importância do alongamento?
a) Aliviar a tensão muscular e melhorar a flexibilidade dos músculos.
b) Aumentar a frequência cardíaca.
c) Provocar dores antes do exercício.
d) Não tem muita eficiência na atividade física.

06. De acordo com o texto, a atividade física deve:
a) ser feita com alta intensidade.
b) ser feita sem preocupação com a postura.
c) ser feita mesmo com dores.
d) ser praticada mais de uma vez por semana.

GABARITO
01 D

02 B

03 A

04 C

05 A

06 D

8º e 9º ano

https://blog.ortoponto.com.br/lesoes-no-joelho-conheca-as-causas-sintomas-e-tratamentos/
https://blog.ortoponto.com.br/exercicios-de-alongamento-saiba-como-pratica-los-em-casa/
https://blog.ortoponto.com.br/lesao-muscular-quando-e-possivel-voltar-a-praticar-exercicios/


Esportes de Aventura – Mountain Bike 
          Pelas trilhas de terra dos Estados Unidos, surgiu o Ciclismo Mountain Bike. Jovens americanos em busca
de emoção e adrenalina, adequaram as provas realizadas no asfalto para as estradas montanhosas e terrenos
irregulares.
          As principais diferenças entre o Mountain Bike e o Ciclismo de Estrada consiste em pneus mais grossos e
amortecedores traseiros e dianteiros, com objetivo claro de diminuir o impacto da trilha. As bicicletas pesam
em média de 8kg a 9kg, pouco se comparado a boa qualidade do material, que tem necessidade de ser forte e
resistente.
           Composta de 4 a 6 quilômetros, as pistas são obrigadas a terem pelo menos 85 por cento de elevações
e declives, sobrando apenas uma pequena parte plana. Obrigando assim, um maior esforço do atleta, que tem
em média um tempo de 1h30 a 1h45 para finalizar a prova.
     Como  todo  esporte  radical,  é  necessário  que  os  ciclistas  se  protejam  de  grandes  impactos.  Os
equipamentos de proteção mais importantes são o capacete, óculos e sapatilhas. O capacete deve proteger a
cabeça, enquanto as sapatilhas devem ser devidamente apropriadas para se encaixar bem nos pedais, assim
evita que o ciclista escorregue e não cause nenhum acidente, os óculos por sua vez, evitam a entrada de terra
ou pedra nos olhos, visto que este esporte é praticado neste ambiente.
        Com relação a exigência física, o Moutain Bike envolve tanto a resistência aeróbica como a força muscular
intensa. Por essa razão, os cuidados com a nutrição desses atletas é muito importante. Para se ter ideia, o
gasto calórico de um atleta de mountain bike pode chegar a 6000 calorias por dia. Essas calorias devem ser
preenchidas, em sua maioria, de alimentos fontes de carboidratos, que representam a maior fonte energética
durante a atividade esportiva.

Disponível em: < https://www.infoescola.com/esportes/mountain-bike/>. Acesso em 20/10/2020

01. Quantas calorias podem ser gastas por um atleta de Mountain Bike?
a) 10000 calorias.
b) 500 calorias.
c) 6000 calorias.
d)2000 calorias.

02. De acordo com o texto, qual a principal diferença entre o Mountain Bike e o Ciclismo de Estrada?
a) Os atletas são mais fortes no Ciclismo de Estrada.

b) Pneus mais grossos no Mountain Bike.
c) Os atletas de Mountain Bike precisam usar coletes para proteção. 
d) O Ciclismo de Estrada é praticado em terrenos irregulares.

Handebol
O handebol é um esporte coletivo que envolve passes de bola com as mãos. A bola do handebol é feita

de couro e para as equipes masculinas ela possui um diâmetro maior. Sendo assim, para homens ela tem 58,4
cm de circunferência e massa de 453,6 gramas. Já para mulheres, ela tem 56,4 cm de circunferência e massa
de 368,5 gramas.

O handebol  foi  criado pelo atleta e professor de Educação Física alemão Karl  Schelenz. O jogo de
handebol é constituído por dois tempos de 30 (trinta) minutos com 10 (dez) minutos de intervalo entre eles.
Em torneios oficiais, permite-se a participação de até 14 jogadores por partida, mas, em quadra, no momento
da disputa, é obrigatório que cada equipe tenha um goleiro e seis jogadores de linha.

https://www.infoescola.com/quimica/asfalto/


            Diferentemente de outras modalidades, no handebol existem duas regras básicas para quem está com
a bola: segurá-la por, no máximo, três segundos – mesmo que ela esteja no solo; dar, no máximo, três passos
com a bola na mão. Durante o jogo nenhum jogador de linha pode pisar na linha ou entrar na área do goleiro.
Caso essa invasão aconteça, a equipe que está atacando perde a posse de bola. Entretanto, ao realizar um
movimento de ataque, por exemplo, é permitido que o jogador cometa essa invasão, mas somente se pular
de fora para dentro na área e soltar a bola enquanto estiver no ar.
           O tiro de 7 metros é o pênalti do handebol, é cobrado quando há alguma agressão em uma clara chance
de gol. Na cobrança, os jogadores de defesa e de ataque ficam fora da linha dos 9 metros e o goleiro pode
movimentar-se livremente até a linha dos 4 metros.

Disponível em: < https://www.coladaweb.com/educacao-fisica/handebol>. Acesso em 06/10/2020

03. De acordo com os dados apresentados no texto, qual a principal diferença entre o Handebol masculino
e o feminino?

a) A bola é mais pesada no Handebol masculino.
b) O tempo de jogo é menor no Handebol feminino.
c) O gol é maior no handebol masculino.
d) O jogo começa com menos jogadores no Handebol feminino.

04. Existe uma única situação em que um jogador de ataque pode invadir a área do goleiro, qual é esta
situação?
a) No tiro de 9 metros.
b) Quando é disputada uma prorrogação.
c) No rebote do tiro de 7 metros. 
d) Quando um jogador invade a área em um salto no momento do arremesso.

Sexualidade – A luta feminina no esporte

O  simples  fato  de  ser  mulher  é  um  desafio  muito  grande  na  sociedade  contemporânea.  Poucas
oportunidades  no  mercado  de  trabalho,  cargos  e  salários  desiguais  aos  dos  homens,  falta  de  respeito,
violência, feminicídio, assédio, entre tantas outras dificuldades, fazem parte da vida das mulheres até hoje.
Apesar de uma consciência desses problemas e de ações para mudá-las, muito ainda tem que ser feito para a
igualdade de gênero ser alcançada de fato.

No  esporte  essas  diferenças  podem  ser  facilmente  observadas.  Antigamente,  a  maior  parte  das
modalidades era composta apenas por times masculinos, como futebol, por exemplo, já que era considerado
um esporte “de homem”. Mais próximo da atualidade, a própria lei no Brasil, no período em que os militares
estiveram no poder, determinava que esportes como o jiu-jitsu, futebol, entre outros eram proibidos para
mulheres. Em 1965, o Conselho Nacional de Desportos decidiu que não era permitida a prática de lutas de
qualquer natureza, futebol, futebol de salão, futebol de praia, polo-aquático, pólo, rugby, hanterofilismo e
baseball”. Com o passar dos anos, essa exclusão de gênero para determinados esportes foi se extinguindo a
partir  do momento que  as  próprias  mulheres  passaram a  inserir-se  nesse  meio,  mesmo com os  olhares
“tortos” dos homens e até mesmo de outras mulheres que passaram a concordar forçosamente com aquela
realidade restritiva.



Mesmo com os avanços, a maior parte dos atletas sempre foi homem. Além disso, os salários pagos e o
reconhecimento das  atletas  femininas  em comparação  com os  atletas  masculinos  ainda deixam muito  a
desejar, o que aponta um resquício de preconceito dos tempos passados. Isso ainda se aplica em diferentes
esportes,  como  futebol,  vôlei,  tênis,  natação,  entre  outros.  Números  conseguem  expressar  isso  mais
facilmente: a média salarial  das jogadoras que compõem os elencos dos principais times do Campeonato
Brasileiro gira em torno de R$ 1.880,00. Já o salário do jogador Neymar Jr. é cerca de 75 vezes maior do que a
soma do salário de 100 atletas juntas. Além disso, o preço para assistir a esses jogos nos estádios também é
bem diferente para os gêneros. Nas Olimpíadas, as entradas para a final de vôlei feminino custavam entre R$
260,00 e R$ 900,00, enquanto as da final da competição masculina custavam entre R$ 350,00 e R$ 1.200,00.

Apesar dessa realidade, a história da luta feminina pela representatividade no esporte é belíssima e
podemos  destacar  algumas  das  personagens  principais  nesse  cenário.  Com  a  indignação  cada  vez  mais
presente entre o público feminino que tinha vontade de crescer no esporte, cada país e modalidade tiveram
suas heroínas que ajudaram para o avanço da aceitabilidade feminina nesse universo tão masculino. Nas
Olimpíadas, maior palco esportivo do mundo, podemos destacar com orgulho a atuação da francesa Alice
Melliat.  No ano de 1900 ela, acompanhada de mais 10 mulheres, foi até Paris para participar da primeira
edição dos Jogos Olímpicos da era Moderna. Ela reivindicou junto ao COI (Comitê Olímpico Internacional) a
permissão da entrada das mulheres em diversas modalidades, pedido esse que foi acatado de forma não
oficial.

No  ano  de  1928,  o  COI  decidiu  aprovar  a  inclusão  de  provas  de  atletismo para  as  mulheres  nas
Olimpíadas. Porém, nessa época, as mulheres ainda eram muito subestimadas no esporte e acreditava-se que
elas não eram capazes de correr grandes distâncias, sendo então restritas às modalidades de curta distância.
Por conta disso,  muitas outras  mulheres passaram a protestar  contra esse pré-julgamento,  desafiando as
regras  ao  participarem de provas  que até  então  eram exclusivamente masculinas,  como por  exemplo,  a
Maratona de Boston, São Silvestre, entre outras, derrubando a ideia de que as mulheres eram frágeis para
longas distâncias.

Somente em 1936 que o COI reconheceu as mulheres como atletas olímpicas, mas somente em 1984,
a  presença  de  mulheres  em  corridas  de  longa  distância  foi  concretizada.  Ainda  assim,  as  mulheres  só
passaram a ter direito de participar de todas as modalidades olímpicas em 2012. 

Nos jogos olímpicos de Los Angeles,  em 1984,  ano em que ocorreu a primeira maratona olímpica
feminina  da  história  dos  jogos,  Gabrielle  Andersen  protagonizou  uma  das  cenas  mais  impactantes  e
emocionantes do esporte. Por conta do forte calor, ela cruzou a linha de chegada com câimbras, exausta, mas
sem desistir nem um segundo, sendo mais um grande estímulo para as mulheres na época. No Brasil, também
temos uma personalidade de destaque que influenciou as esportistas brasileiras. Maria Lenk, com apenas 17
anos, em 1932, foi a primeira brasileira a participar de uma Olimpíada, o que foi um grande incentivo para
outras  mulheres  iniciarem suas  carreiras  desportivas.  Marta  Vieira  da  Silva  também é  uma brasileira  de
destaque internacional por conta do seu talento no futebol feminino. Entrou para o futebol profissional em
2000 e é considerada uma das melhores jogadoras de futebol do mundo.

Além da carreira olímpica,  outros  esportes não olímpicos  também tiveram personagens  femininas
importantes para a igualdade de gênero. 

                                                                Maria Lenk em 1932
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05. De acordo com o texto, no que se refere aos salários dos esportistas e ao valor dos ingressos de eventos
masculinos e femininos, é correto afirmar que:
a) O salário dos atletas masculinos é menor e os ingressos das modalidades mais caro.
b) O salário dos atletas masculinos é maior e os ingressos das modalidades mais baratos.
c) O salário das atletas e o valor dos ingressos dos eventos femininos é menor.
d) O salário das atletas e o valor dos ingressos dos eventos femininos é maior.

06. Qual foi a importância da francesa Alice Melliat, em 1900, para as atletas de diversas modalidades na
luta feminina por direitos iguais?
a) Foi a primeira mulher a completar uma prova de corrida.
b) Lutou pela permissão da entrada de mulheres em diversas modalidades 
c) Foi a primeira futebolista, um esporte altamente masculino.
d) Lutou para que as mulheres pudessem praticar artes marciais.

GABARITO
01 C

02 B

03 A

04 D

05 C

06 B


