
EXAME FAIXA AMARELA

Aluno:_______________________________________________________________

Modalidade:_________________________________________________________

Categoria:___________________________________________________________

Nascimento:_________________________________________________________

Data: ___/_____/2017

1)- Qual o nome da Entidade de Administração Desportiva Nacional (Confederação) da
sua modalidade, quando foi fundada, em que local foi instalada a primeira sede e o
nome completo do Presidente:

Entidade:_______________________________________________________________

Fundada em:____________________________________________________________

Sediada na Cidade de: ____________________________________________________

Nome do Presidente:_____________________________________________________

2)- Qual o nome da Entidade de Administração Desportiva Estadual (Federação) da sua
modalidade, quando foi fundada, em que local foi instalada a primeira sede e o nome
completo do Presidente:

Entidade:_______________________________________________________________

Fundada em:____________________________________________________________

Sediada na Cidade de: ____________________________________________________

Nome do Presidente:_____________________________________________________

3)- Qual o nome da Entidade de Prática Desportiva (Clube) da sua modalidade, quando
foi fundada, em que local foi instalada a primeira sede e o nome completo do
Presidente:

Entidade:_______________________________________________________________

Fundada em:____________________________________________________________

Sediada na Cidade de: ____________________________________________________

Nome do Presidente:_____________________________________________________



4)- Qual o nome do Canal de Canoagem Slalom onde são realizados os treinamentos
do Projeto Meninos do Lago e quais os meses onde os treinamento são reduzidos no
Canal e por quê?

Canal __________________________________________________________________

Meses proibidos _________________________________________________________

Motivo da redução de embarcações nos treinos________________________________

5)- Dentro do Regimento Interno do Projeto Meninos do Lago quais são as cores de
faixas existentes e qual o significado de cada uma delas?

a)_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
b)_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
c)_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
d)_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
e)_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

6)- Se houver reprovação escolar, qual a condição do atleta continuar no Projeto
Meninos do Lago? Fundamente a resposta com base no Regimento Interno.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________



7)- O Projeto Meninos do Lago tem um site oficial onde poderão ser encontrados os
regulamentos e normas do mesmo. Dentro do “Regimento Interno”, o Capítulo XI
normatiza sobre Higiene Pessoal e Saúde. Quais são as necessidades básicas de higiene
pessoal (anotar uma ou mais respostas que achar correta)?

(  ) tomar banho todos os dias;

(  ) escovar os dentes após as refeições;

(  ) utilizar roupas limpas diariamente;

8)- De acordo com a norma acima qual é a penalidade que pode ser aplicada ao atleta
se o mesmo não cumprir com as exigências de higiene pessoal?

_______________________________________________________________________

9)- De acordo com o art. 48 do Regimento Interno qual penalidade poderá ser
imputada ao atleta em caso de agressão física ou moral aos dirigentes, professores e
demais atletas?

a______________________________________________________________________
b______________________________________________________________________
c______________________________________________________________________
d_____________________________________________________________________

10)- Uso de entorpecentes ou drogas também poderá importar nas penalidades acima
de acordo com o Regimento Interno?

(  ) sim

(  ) não

11)- O simples furto de finca-pés, saias, remos ou qualquer objeto de canoagem ou
não nos eventos desportivos ou fora dele também poderá importar nas penalidades
acima de acordo com o Regimento Interno?

(  ) sim

(  ) não

12)- Não cuidar ou zelar dos equipamentos do Projeto Meninos do Lago bem como da
infraestrutura da Itaipu Binacional, como os banheiros e o próprio local de
treinamento poderá também importar nas penalidades impostas no art. 48 do
Regimento Interno?

(  ) sim

(  ) não



13- O que você mais gosta dentro da canoagem (anote apenas uma resposta)?

(  ) remar em águas calmas (lago);

(  ) remar em águas brancas (corredeira);

(  ) nadar na piscina;

(  ) nadar na corredeira;

(  ) fazer resgate.

14)- Quais são as espécies da fauna e flora brasileira existentes no Canal Itaipu e nos
demais rios onde são realizadas competições de canoagem (marque uma ou mais
respostas que achar correta):

(  ) jacaré            (   ) cobra          (   ) elefante    (   ) urtiga

(  ) arraia            (    ) capivara     (   ) leão

(  ) dourado (    ) aranha       (   ) macaco

15)- A qual Empresa pertence o Canal onde são realizados os treinamentos de
Canoagem Slalom em Foz do Iguaçu e para quais finalidades foi construído?

Empresa_______________________________________________________________

Finalidades_____________________________________________________________

16)- Qual o nome do complexo onde está inserido o Canal de Canoagem e qual a
distância do mesmo entre o Lago Itaipu e o Rio Paraná?

Complexo______________________________________________________________
Distância_______________________________________________________________

17)- Quais as datas de relatos mais antigos sobre a origem da canoagem?

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

18)- Qual o conceito de canoagem para você?

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________



19)- Na época do mercantilismo, onde foi que os europeus encontraram as primeiras
canoas que deram origem às embarcações modernas e como eram construídas?

Continente______________________________________________________________
País___________________________________________________________________
Construção de___________________________________________________________

20)- Qual a origem do caiaque moderno e como eram fabricados no início?

Continente______________________________________________________________
Construção de___________________________________________________________

21)- Quando iniciou a canoagem turismo, quem foi o responsável pela construção do
primeiro caiaque da época contemporânea e que nome deu a esta primeira
embarcação?

Iniciou em______________________________________________________________

O Responsável foi ________________________________________________________

O Caiaque foi batizado de _________________________________________________

22) Quais as modalidades de canoagem que são praticadas em “águas brancas”?

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

23)- Quais as modalidades de canoagem que são praticadas em “águas calmas”?

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

24)- Quais as modalidades de canoagem praticadas em mares e oceanos?

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

25)- Qual a modalidade de canoagem praticada em piscinas?

_______________________________________________________________________



26)- Quantas modalidades de canoagem existem atualmente no Brasil?

_______________________________________________________________________

27)- Qual  modalidade da canoagem você achou mais interessante?

_______________________________________________________________________

28)- Quais são os materiais desportivos utilizados na canoagem slalom?

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

29) – Quais são as embarcações mais rápidas: Fibra ou Polietileno? Por quê?

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

30)- Onde se deve guardar os equipamentos, no sol ou na sombra? Por quê?

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________


