
 

Pág         /  2 1 

 

 

 

 

 

 

 

 
www.colegioaryquintella.com.br 

 

 
 
 
 

 
 

Colégio 
Ary Quintella 

2229-9457 

 
 
 
 
 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observações para a realização do Trabalho Avaliativo Final 
 

 Trabalho Avaliativo final, valendo 100 pontos.  
 Só realizarão este trabalho àqueles alunos cuja média anual seja inferior a 70 em determinada 

disciplina.  
 Os alunos terão que realizar a atividade no horário e Dia estipulados para cada disciplina (de 7h às 

12h15min - para os alunos do turno da Manhã / de 13h às 17h30min - para os alunos do Turno da 
Tarde), enviando imediatamente para o email do professor.  

 O aluno deverá tirar a nota do campo "precisa" do boletim. 
 Os conteúdos dos Trabalhos avaliativos Finais são do 3° e/ou do 4° Bimestre 
 O aluno que estiver em trabalho avaliativo Final e não o enviar dentro dos critérios supracitados, irá 

direto para a recuperação Final. 
 Os e-mails dos professores :  

Adilson: (6° ao EM – Masculino) - adilsonmendes@globo.com 
Robertta (Ensino Médio – Feminino) - teacherbettareis@yahoo.com  / roberttarj2020@gmail.com 
Mônica (6° ao 9°ano – Feminino) - monicarbustamantesa@hotmail.com 
 

1- Qual o nome da técnica de pernas do Judô? 
a) Te-waza 
b) Ashi-waza 
c) Sutemi-waza 
d) Osaekomi-waza 
 
 
2- No badminton, a equipe que ganha, vence por quantos sets? Os sets são jogados até quantos pontos? 
 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
3- Quantos strikes um arremessador precisa fazer para eliminar um rebatedor no baseball? E quantos turnos 
tem um jogo? 
 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
4- Cite 2 regras no Pólo aquático: 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
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5- O que o alongamento, faz com o corpo, e qual sua importância? Quando o aquecimento é indicado? 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
  
6- Na esgrima, a modalidade florete, para ser válido, o toque da arma deve ser:  
a)       Em qualquer parte do corpo. 
b)      Apenas acima da cintura. 
c)       Apenas no tronco. 
d)      Para derrubar o adversário. 
 
7- Na Esgrima, a modalidade sabre, para ser válido, o toque da arma deve ser:  
a)       Apenas no tronco. 

b)      Apenas acima da cintura. 

c)       Apenas abaixo da cintura. 

d)      Em qualquer parte do corpo. 

 
8- Sobre prática corporal, qual a diferença de atividade aeróbica e anaeróbica? Cite dois exemplos de 
atividade aeróbica. 
 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
  
 
9- Na pirâmide alimentar, os alimentos são classificados em quantos grupos? Cite 3 grupos. 
 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
  
10-  Para realizar uma atividade física, explique o passo a passo que a pessoa deve realizar, antes e 
depois da atividade para evitar lesões.  
 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
  
 

 

 


