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DOCENTE II

EDUCAÇÃO FÍSICA

concurso@fesp.rj.gov.br

Domingo - Manhã
Duração da Prova: 4 horas

Leia atentamente as instruções abaixo.

01 - Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) Este caderno, com 50 (cinqüenta) questões da Prova Objetiva e 02 (duas) questões da Prova Discursiva, sem repetição ou falha,
assim distribuídas:

Português Conhecimentos Conhecimentos Discursivas
Pedagógicos Específicos

01 a 10 11 a 20 21 a 50 02

b) Um cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas nas provas.

c) Um caderno de respostas para as questões discursivas.

02 - Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no
cartão de respostas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.

03 - Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do cartão de respostas, com caneta esferográfica de
tinta na cor azul ou preta.

04 - No cartão de respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço
interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.

Exemplo:

05 - Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 (cinco) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D e E),só
uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação em mais de uma
alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.

06 - Será eliminado do Concurso Público o candidato que:

a) Utilizar, durante a realização das provas, telefone celular, bip, walkman, receptor/transmissor, gravador, agenda telefônica,
notebook, calculadora, palmtop, relógio digital com receptor ou qualquer outro meio de comunicação

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o cartão de respostas.

Obs.: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova.

07 - Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas
no Caderno de Prova não serão levados em conta.

A B C D E
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PORTUGUÊS
FIM DAS GELEIRAS AUMENTARÁ A FOME

As geleiras estão derretendo no ritmo mais rápido dos
últimos cinco mil anos, e esse fenômeno é uma ameaça a
milhões de pessoas e múltiplos ecossistemas, segundo o
Programa Ambiental das Nações Unidas (ONU). De acordo
com o Earth Policy Institute, a China e a Índia estão entre as
nações que seriam mais afetadas. Os agricultores terão cada
vez mais dificuldades para irrigar suas colheitas.

A irrigação é vital para a produção agrícola, mas tende
a diminuir com o derretimento das geleiras que alimentam os
grandes rios da Ásia. O Ganges, o Amarelo e o Yangtze rece-
bem água das chuvas durante a época da monção. Mas na
estação seca eles dependem muito das águas do degelo na
cordilheira do Himalaia. A geleira Gangotri, sozinha, supre 70%
do fluxo do Ganges no período da seca.

É na estação de seca que a água é mais necessária
para irrigar as plantações de arroz e trigo, principais fontes de
calorias de centenas de milhões de pessoas. O relatório do
Painel Intergovernamental para Mudanças Climáticas (IPCC)
diz que muitas geleiras do Himalaia podem desaparecer até
2035. Segundo Brown, glaciologistas chineses estimam que
dois terços das geleiras na região do Tibete-Qinghai deixarão
de existir em 2060.

Com a redução drástica de água, o fluxo dos grandes
rios se tornaria sazonal, adverte Brown, que tem documenta-
do efeitos dos danos ambientais na produção alimentar. Chi-
na e Índia são responsáveis por metade da produção de trigo
e arroz do mundo.

O Globo, 21-3-2008

01. O título dado ao texto, em função do que é lido, deve ser
visto como:

A) um alerta contra uma ameaça;
B) uma previsão ameaçadora contra as geleiras;
C) uma informação com tom de conselho aos homens;
D) uma crítica à falta de ação das autoridades;
E) um manifesto contra os países emergentes.

02. Ao citar instituições como o Programa Ambiental das Na-
ções Unidas e o Earth Policy Institute, o autor do texto pretende:

A) criticar as altas autoridades que nada fazem para proteger
o meio ambiente;

B) dar mais credibilidade e autoridade às informações
transmitidas;

C) mostrar a importância do artigo para os leitores do jornal;
D) indicar a preocupação das autoridades em relação ao

problema citado;
E) demonstrar sua competência ao tratar do assunto.

03. “A irrigação é vital para a produção agrícola”; o item que
mostra essa frase do texto reescrita de forma a alterar o seu
sentido original é:

A) Para a produção agrícola, a irrigação é vital;
B) A irrigação, para a produção agrícola, é vital;
C) É vital para a produção agrícola a irrigação;
D) Vital para a produção agrícola é a irrigação;
E) A produção é vital para a irrigação agrícola.

04. Segundo o texto, o fim das geleiras aumentará a fome porque:

A) a China e a Índia produzem 70% de trigo e arroz do mundo;
B) as terras agrícolas da Ásia serão inundadas pelas águas

dos rios;
C) a irrigação das terras agrícolas se tornará mais difícil;
D) os rios Ganges, Amarelo e Yangtze aumentarão o seu fluxo;
E) os agricultores não poderão mais prever as colheitas.

05. O segmento do texto que não soa como desastre é:

A) “Fim das geleiras aumentará a fome”;
B) “Mas na estação seca eles dependem muito das águas

do degelo”;
C) “muitas geleiras do Himalaia podem desaparecer até

2035”;
D) “dois terços das geleiras na região do Tibete-Qinghai

deixarão de existir em 2060”;
E) “Os agricultores terão cada vez mais dificuldades para

irrigar suas colheitas”.

06. “...a China e a Índia estão entre as nações que seriam
mais afetadas”; o emprego do futuro do pretérito (seriam) nesse
segmento do texto mostra um(a):

A) previsão que certamente se realizará;
B) fato a ocorrer em futuro próximo;
C) ocorrência de difícil realização;
D) acontecimento provável no futuro;
E) fato que ocorrerá inevitavelmente.

07. A afirmação abaixo que não está presente no texto, de
forma direta ou implícita, é:

A) O derretimento das geleiras ocasionará problemas para
os agricultores;

B) O derretimento das geleiras é fruto do aquecimento global;
C) Na época da monção, o problema do derretimento não é

tão grave;
D) Na época da seca, a água das geleiras é vital para a

irrigação;
E) Sem as geleiras, o rio Ganges e outros rios asiáticos

secarão.

08. “...que tem documentado efeitos dos danos ambientais...”;
o tempo verbal sublinhado indica uma ação que:

A) terminará em futuro próximo;
B) se vem processando ultimamente;
C) terminou há muito pouco tempo;
D) se completou antes de outra ação passada;
E) durou no tempo passado e se encerrou no presente.

09. A frase em que ocorre um adjetivo em grau comparativo ou
superlativo é:

A) “As geleiras estão derretendo no ritmo mais rápido dos
últimos cinco mil anos”;

B) “Os agricultores terão cada vez mais dificuldades para
irrigar suas colheitas”;

C) “a China e a Índia estão entre as nações que seriam mais
afetadas”;

D) “A irrigação é vital para a produção agrícola”;
E) “eles dependem muito das águas do degelo”.

10. “A irrigação é vital para a produção agrícola, mas tende a
diminuir com o derretimento das geleiras que alimentam os
grandes rios da Ásia. O Ganges, o Amarelo e o Yangtze rece-
bem água das chuvas durante a época da monção. Mas na
estação seca eles dependem muito das águas do degelo na
cordilheira do Himalaia. A geleira Gangotri sozinha supre 70%
do fluxo do Ganges no período da seca”; nesse segundo pará-
grafo do texto, o adjetivo que é explicado no próprio parágrafo é:

A) vital;
B) agrícola;
C) grandes;
D) seca;
E) sozinha.
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CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS

11. O século XVIII é político-pedagógico por excelência. É nes-
se século que se realiza a passagem do controle da Educa-
ção da Igreja para o Estado. Dentre os grandes pensadores
da época, chamados “iluministas” ou “ilustrados”, que luta-
vam em defesa da racionalidade, das liberdades individuais
e contra o desmedido poder da Igreja e dos governantes, po-
dem-se citar Rousseau, Kant e os pedagogos Pestalozzi,
Herbart e Froebel.

De acordo com Gadotti, o iluminismo educacional represen-
tou o fundamento da pedagogia burguesa que, ainda nos dias
atuais, insiste predominantemente na:

A) transmissão de conteúdos e na formação social
individualista;

B) educação integral e na formação social do trabalhador;
C) transformação da razão social em força social e na

autonomia pedagógica;
D) auto-educação e no trabalho coletivo;
E) pedagogia do diálogo e na formação social coletiva.

12. Lauro de Oliveira Lima, cujo pensamento está estreita-
mente vinculado à prática de uma escola experimental
piagetiana, propõe, em sua teoria da educação, os “dez man-
damentos do ensino”.

Assinale a alternativa que indica um desses mandamentos:

A) Prestigie a memorização – ela pode resultar na melhor
apreensão dos conteúdos;

B) Prepare antecipadamente o material didático a ser
utilizado, de acordo com o planejamento dos conteúdos a
serem transmitidos;

C) Considere, prioritariamente, o contexto social da criança e
as interações que ela estabelece com as outras crianças
e com os adultos;

D) A disciplina é fundamental – evite propor jogos e
brincadeiras que tornam as crianças dispersivas;

E) Leve as crianças a discutirem entre si as situações
propostas, respeite suas conclusões, mesmo as erradas
– elas correspondem ao nível mental da criança.

13. Relacione os processos através dos quais a escola refe-
renda o controle social, listados à esquerda, com os respec-
tivos resultados apresentados à direita.

1- repetição (   ) constrói indivíduos submissos,
que não manifestam espontanei-
dade e criatividade

2- condicionamento (   ) inibe o espírito de iniciativa, tolhe
a inteligência ao privilegiar a for-
mação de hábitos

3- repressão (   ) inibe o espírito de iniciativa, tolhe
a inteligência ao privilegiar a for-
mação de hábitos

4- reprodução das
condições sociais (   ) “enquadra” as crianças nos pa-

drões estabelecidos através do
medo, das punições e recom-
pensas

(   ) perpetua a desigualdade social
através do autoritarismo e do des-
respeito à pessoa

A seqüência correta é:

A) 2, 4, 3 e 1;
B) 2, 1, 3 e 4;
C) 3, 1, 2 e 4;
D) 3, 4, 1 e 2;
E) 4, 2, 1 e 3.

14. Os relatórios do SAEB, ao longo de uma década, foram
analisados por Gomes em “Novas Perspectivas Sociológi-
cas”. O autor destaca que um item avaliado, cujo efeito mos-
trou-se nulo sobre o desempenho dos alunos, gerando dúvi-
das quanto à sua efetividade, foi:

A) o desenvolvimento pelo professor de mais de oitenta
porcento dos conteúdos;

B) o acesso à informação e a suficiência de recursos na escola;
C) a exigência de concurso público para o ingresso de

professores e diretores;
D) a realização de reuniões pedagógicas periódicas;
E) a escolaridade adequada de diretores e professores.

15. Hoffmann afirma que há, por parte dos professores, o uso
equivocado dos testes, principalmente considerando-se que
a sua finalidade mais importante, na escola, deve ser:

A) investigação, mensuração e classificação;
B) investigação, análise de resultados e nova ação;
C) constatação, mensuração e análise de resultados;
D) constatação, classificação e repetição de conteúdos;
E) análise de resultados, repetição de conteúdos e classificação.

16. Duas tendências pedagógicas consideram que o profes-
sor desempenha papel insubstituível nas relações profes-
sor–alunos. Na primeira, o professor exerce toda a sua auto-
ridade para impedir qualquer comunicação entre os alunos.
Na segunda, o professor é o mediador das trocas que se
estabelecem na interação entre o sujeito e o meio, havendo
comunicação entre todos.

Segundo Luckesi, essas duas tendências são, respectiva-
mente:

A) a liberal tradicional e a liberal renovada não-diretiva;
B) a progressista libertadora e a progressista libertária;
C) a liberal renovada não-diretiva e a progressista libertadora;
D) a crítico-social dos conteúdos e a progressista libertária;
E) a liberal tradicional e a crítico-social dos conteúdos.

17. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional consi-
dera despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino
as que são realizadas com vistas à consecução dos objetivos
básicos das instituições educacionais de todos os níveis.

Assinale a alternativa que indica a despesa que se enquadra
no conceito de manutenção e desenvolvimento do ensino:

A) subvenção a instituições públicas ou privadas de caráter
assistencial;

B) programas suplementares de alimentação;
C) manutenção de programas de transporte escolar;
D) obras de infra-estrutura;
E) formação de quadros especiais para a administração pública.

18. “O aluno é colocado diante de um painel onde aparece
uma questão relativa a algo que ele já conhece e, ao mesmo
tempo, uma nova informação sobre o mesmo tema. O aluno
deve responder à questão apresentada e, se acertar, a má-
quina passará automaticamente para a questão seguinte, que
será referente à informação dada imediatamente antes. Se
não acertar, não poderá prosseguir, devendo retornar a algum
passo anterior.”

(Fontana e Cruz)

Essa é uma breve descrição do funcionamento da “máquina
de ensinar” idealizada por Skinner. Dessa “máquina de ensi-
nar”, derivou, na educação formal, o:

A) método dos centros de interesse;
B) método dialógico;
C) teste de prontidão;
D) ensino por instrução programada;
E) projeto participativo na escola.
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19. As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Funda-

mental destacam que é preciso reverter o quadro de discrimi-

nação e exclusão existente no interior das escolas, perpetra-

do pelo racismo, sexismo e preconceitos originados por situ-

ações socioeconômicas, regionais, culturais e étnicas.

Sendo assim, ao definir suas propostas pedagógicas, as

escolas deverão explicitar, dentre outros aspectos:

A) o reconhecimento da identidade pessoal de alunos e

professores;

B) um código de conduta para toda a comunidade escolar;

C) estratégias traçadas para minimizar as dificuldades

econômicas da comunidade;

D) medidas severas visando a garantir o respeito a toda a

comunidade escolar;

E) os limites precisos da atuação de cada profissional que

atua na escola.

20. Não é raro nos centros urbanos brasileiros que algumas

crianças fiquem aos cuidados de outra pessoa que não o pai

ou a mãe. É essa pessoa quem estabelece os vínculos com

a escola – leva e busca a criança, participa das reuniões de

pais, acompanha o rendimento escolar, etc, desempenhando

o papel de guardião de fato da criança. Em casos como esse,

a guarda de direito poderá ser concedida a essa pessoa.

De acordo com o artigo 28 do Estatuto da Criança e do Adoles-

cente, sempre que for possível, a criança deverá ser ouvida

previamente e sua opinião devidamente considerada.

Na apreciação do pedido de guarda, também deverão ser

levados em conta aspectos como:

A) o grau de parentesco e a opinião de professores da criança;

B) o grau de parentesco e a relação de afinidade ou

afetividade;

C) o ambiente familiar adequado e o nível de escolaridade do

solicitante;

D) a opinião de professores da criança e a relação de

afinidade;

E) a relação de afinidade e uma situação econômica

privilegiada do solicitante.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Ghiraldelli (1989) resgatou cinco tendências da educação
física brasileira.  Tais tendências estão diretamente vincula-
das a determinadas matrizes filosóficas.

Relacione a coluna da esquerda, que apresenta as matrizes
filosóficas, com a coluna da direita:

(1) liberalismo americano (   ) militarista
(2) fascismo (   ) popular
(3) comunismo (   ) higienista
(4) liberalismo (   ) pedagogicista

(   ) competitivista

A seqüência correta e:

A) 1, 3, 2, 3 e 4;
B) 4, 1, 2, 4 e 3;
C) 2, 3, 1, 4 e 4;
D) 2, 3, 4, 1 e 1;
E) 2, 4, 3, 1 e 2.

22. Bracht (1992) utiliza-se da teoria da diferenciação dos sis-
temas (instituições) sociais para analisar a autonomia peda-
gógica da educação física.  O autor aponta duas instituições
que influenciaram a Educação Física brasileira: a militar (que
marcou a educação física nacional com seus métodos
ginásticos) e a instituição esporte.

Pode-se citar como exemplo  de código da instituição esporte
introduzido na educação física:

A) a exercitação corporal com o objetivo do desenvolvimento
da aptidão física;

B) a incumbência do instrutor de apresentar os exercícios,
dirigir e manter a ordem e a disciplina;

C) o planejamento tendo mais importância que o professor e
o aluno no processo de ensino;

D) a exercitação corporal com o objetivo de “formação do
caráter”;

E) a conservação de turmas para aula de educação física por
gênero.

23. “Entendendo representações sociais ‘como a versão con-
temporânea do senso comum’  (Mascovici apud Sá, 1996) e,
por esta razão, essencialmente dinâmicas, produtos de deter-
minações passadas e presentes, e como construtoras de co-
nhecimentos sociais, podemos reverter esse quadro em que
temos as representações da Educação Física solidárias com
a ideologia burguesa, na medida em que recuperarmos o nú-
cleo sadio do senso comum – chamado por Gramsci de bom
senso – aproveitando todo o seu potencial transformador.”

(BARBOSA, 2001).

A proposta acima pode ser concretizada quando o professor
de Educação Física:

A) ensina futebol para as meninas baseando-se apenas em
conceitos fisiológicos e biomecânicos;

B) introduz a capoeira como conteúdo programático,
abordando seus aspectos biomecânicos e sociológicos;

C) monitora a prática de lazer dos alunos com jogos
populares;

D) ministra somente aulas práticas para trabalharmos o
movimento corporal;

E) introduz os jogos de salão  como conteúdo programático
para os alunos que não gostam de praticar atividades físicas.
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24. Os Parâmetros Curriculares Nacionais de 5ª a 8ª série
recomenda que a mídia seja objeto explícito de ensino e apren-
dizagem na Educação Física, tanto como meio (educar com a
mídia) quanto como fim (educar para a mídia), com a finalida-
de de capacitar o aluno a uma apreciação crítica em relação a
ela. De acordo com os PCNs a mídia que, por suas caracte-
rísticas e funções, possibilita encontrar um número maior de
matérias de caráter mais analítico e investigativo sobre a rela-
ção saúde-atividade física, modelos de beleza corporal e inte-
resses políticos e econômicos no esporte, é:
A) a televisão;
B) o rádio;
C) o jornal;
D) o vídeo;
E) o cinema.

25. Weineck (1986), citando Claparerède reafirma a idéia de
que as crianças não são adultos em miniatura e que, portan-
to, as atividades que visam o treinamento das mesmas dife-
rem em objetivos, métodos e conteúdos em muitos pontos de
vista dos que convém aos adultos.
Nesta perspectiva o autor não recomenda que sejam aplica-
das na infância:
A) cargas de treinamento aeróbico, já que a capacidade

glicolítica nesta fase ainda é medíocre;
B) cargas de treinamento que produzem um excesso de ácido

lático, já que a capacidade anaeróbica só aumenta com
mais força na puberdade;

C) treinamentos de resistência onde recuperação e carga se
alternam constantemente e de maneira livre sob forma de
intervalos;

D) pequenos jogos de equipe como estratégias para o
treinamento de resistência;

E) cargas de treinamento aeróbico, já que o número de
mitocôndrias é maior nas crianças.

26. Gallahue (in Go Tani, 1988), propõe um modelo de seqüên-
cia de desenvolvimento motor que serve de base para a cons-
tituição de um programa de educação física. Este programa,
segundo o autor, tem como princípio a idéia de que alterações
no comportamento motor partem sempre dos níveis mais sim-
ples para os mais complexos. Neste sentido, a aprendizagem
de um amplo repertório de habilidades básicas deve preceder
a aprendizagem de habilidades específicas mais complexas.
A fase do desenvolvimento motor que antecede o período em
que os movimentos estão relacionados ao desporto é:
A) dos movimentos especializados, em que as habilidades

estabilizadoras, locomotoras e manipulativas são refinadas;
B) dos movimentos rudimentares, que representam as

formas básicas dos movimentos voluntários;
C) dos movimentos reflexos, que são movimentos

involuntários controlados subcorticalmente;
D) dos movimentos fundamentais, em que  as crianças estão

ativamente envolvidas na exploração e experimentação de
suas capacidades motoras;

E) o estágio de utilização permanente.

27. Brotto (in Darido, 2003), afirma que a estrutura social é o
fator determinante para indicar se os membros de um deter-
minado grupo social irão competir ou cooperar entre si.
Neste sentido, o autor entende que:
A) há uma predisposição genética em determinados

indivíduos que os impele a práticas competitivas;
B) o espírito competitivo é um elemento constitutivo da

natureza animal e, por conseguinte, dos homens;
C) o espírito cooperativo é um elemento constitutivo da

natureza humana que será despertado no encontro do
homem com a sua espiritualidade;

D) há um condicionamento, um treinamento na escola, na família,
na mídia, para fazer com que as pessoas acreditem não ter
escolhas e que aceitem a competição como alternativa natural;

E) a natureza humana é essencialmente competitiva mas é
possível treinar e condicionar o homem para práticas
cooperativas e solidárias.

28. Santin (in Moreira, 1992), ao discutir o conceito de
corporeidade e suas perspectivas no campo da Educação Físi-
ca, aponta duas alternativas: a da razão científica e a dos valo-
res estéticos. Para o autor, a Educação Física classifica os
corpos dentro de uma ótica de aptidão, mantendo-se presa a
uma compreensão de corporeidade limitada ao corpo físico.

E é diante deste quadro que Santin traça dois painéis onde se
observam duas imagens de corporeidade humana:

A) uma corporeidade disciplinada e uma corporeidade
cultuada e cultivada;

B) uma corporeidade disciplinada e uma corporeidade
subordinada;

C) uma corporeidade cultuada e uma corporeidade festiva;
D) uma corporeidade dual e uma corporeidade singular;
E) uma corporeidade cultuada e cultivada e uma corporeidade

autônoma e independente.

29. “Os dados recentes indicam que os jovens estão crescen-
do em estatura média e em massa muscular, como produto
de mudança no campo da saúde, da alimentação e, talvez, da
própria prática de atividades físicas” (Lovisolo, 2000).  Esses
dados revelam a sobrevivência de um projeto de sociedade
que,  nas primeiras décadas do século passado, influenciou
fortemente a Educação Física brasileira.

Trata-se do projeto:

A) militarista;
B) higienista;
C) humanista;
D) ginástico;
E) olímpico.

30. Para Ghiraldelli (1989) o profissional de Educação Física é
antes de tudo um intelectual, especialmente o professor. O tra-
balho intelectual, na área da Educação Física, consiste na rela-
ção com o movimento e com o corpo em que um tipo específico
de cultura seja usufruído pelas pessoas que a buscam.

Trata-se da cultura:

A) de massa;
B) erudita;
C) esportiva;
D) popular;
E) criadora extra-universitária.

31. Segundo Oliveira (1985) a educação física escolar de ori-
entação humanista tem seis princípios básicos: aprendiza-
gem significativa, potencial criativo, individualidade, jogo, exer-
cício natural e liberdade.

A atividade que cumpre a maior parte desses princípios é:

A) pique bandeira;
B) manejar a bola quicando-a no chão;
C) correr em volta da quadra;
D) toques de voleibol na parede;
E) exercícios abdominais.

32. O esporte é um fenômeno social que como tal pode ser
abordado utilizando-se diferentes matrizes teóricas.  Essas,
por sua vez, decorrem das diferentes visões de sociedade ou
das teorias sociais escolhidas para a análise. Gruneau (in
Bracht, 1992) identifica duas abordagens para o esporte: a
estrutural-funcionalista e a do conflito.

A partir da ótica do conflito é correto afirmar que o esporte:

A) oferece a oportunidade para a aprendizagem de diferentes
papéis sociais;

B) reflete uma série de valores importantes para a sociedade,
em que o recrutamento cumpre a função de integração social;

C) educa por ensinar a criança a conviver com a vitória e a derrota;
D) funciona, nas sociedades industriais e ocidentais, como

um mecanismo de mobilidade social;
E) está intimamente relacionado com as diferenças de classe

em termo de poder e riqueza.
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33. Os Parâmetros Curriculares Nacionais afirmam que a Educa-
ção física garante aos alunos acesso a conhecimentos práticos e
conceituais; considera as características do aluno em todas as
suas dimensões, independente do conteúdo escolhido; afirma
que seus diversos conteúdos são direitos de todos, ampliando a
contribuição da Educação Física para o exercício da cidadania.

A referida proposta entende educação física como:

A) cultura do movimento;
B) aptidão física;
C) desporto;
D) cultura corporal;
E) lazer.

34. Weineck (1986), afirma que de acordo com a idade, o
crescimento da cabeça e do cérebro, de um lado, e do corpo
em geral, de outro, têm evoluções diferentes.

O cérebro de uma criança atinge, aos seis anos, o seguinte
percentual do cérebro de um adulto:

A) 50-75%;
B) 25-50%;
C) 25-30%;
D) 90-95%;
E) 95-100%.

35. De acordo com Chochi (in Go Tani, 1988), o desenvolvi-
mento motor tem basicamente dois processos fundamen-
tais: o aumento da diversificação do comportamento e o au-
mento da complexidade do comportamento.

Estes dois processos podem ser entendidos, respectivamen-
te, como:

A) o aumento da interação entre os elementos do
comportamento e o aumento na quantidade de elementos
do comportamento;

B) o aumento do intercâmbio entre os elementos da conduta
e o aumento na abundância de elementos do conduta;

C) o aumento na quantidade de elementos do comportamento e
o aumento da interação entre os elementos do comportamento;

D) o aumento da interação entre os elementos do desempenho
e o aumento na abundância de elementos do desempenho;

E) o aumento do intercâmbio entre os elementos da conduta
e o aumento na quantidade de elementos do conduta.

36. Para Resende (in Darido, 2003), é preciso superar o mo-
delo tradicional de avaliação somativa e classificatória, histori-
camente autoritária e coercitiva.

O autor propõe que a avaliação deve ser encarada e utilizada
como um contínuo processo de:

A) seleção dos alunos mais aptos para a prática esportiva;
B) comparação do desempenho dos alunos, referendado em

um determinado padrão de comportamento motor;
C) auto-avaliação dos alunos;
D) medição, por meio de testes, das aptidões e capacidades

adquiridas ao longo do ano letivo;
E) diagnose que vise identificar e compreender o nível de

aprendizagem dos alunos.

37.   Lovisolo (2000) divide a Educação Física em quatro “tri-
bos”: a da potência, a da conservação, a da estética e da
educação física escolar.

O questionamento “o aumento da aptidão física correlaciona-
se positivamente com o aumento da saúde?” é um problema
gerado entre as tribos:

A) da potência e da conservação;
B) da estética e da conservação;
C) da educação física escolar e da potência;
D) da estética e da potência;
E) da estética e da educação física.

38. Segundo Oliveira (1985) à luz dos princípios doutrinários

de cada época poderemos compreender e analisar as ten-

dências da educação física mundial e, especialmente, da

educação física brasileira.   Ao analisar a educação física na-

cional dos anos 20 e 30 do século passado constata-se a

adoção, por órgãos oficiais brasileiros, do Regulamento Ge-

ral de Educação Física , que, por sua vez, resultou do combate

aos métodos ginásticos estáticos e rígidos.

Esse regulamento foi elaborado por representantes da esco-

la:

A) inglesa;

B) alemã;

C) francesa;

D) nórdica;

E) nipônica.

39. Segundo Barbosa (2001), o significado atribuído à Educa-

ção Física é veiculado pela própria escola.

Sendo assim, ao invés de buscar objetivos específicos para a

Educação Física Escolar o autor sugere identificá-la com o

objetivo geral de uma educação revolucionária que consiste

em:

A) dar ao aluno condições de montar um plano de

condicionamento físico que favoreça o conhecimento do

seu corpo e de suas necessidades orgânicas;

B) trabalhar prioritariamente o movimento corporal, visando

aprimorar as potencialidades físicas de cada aluno,

gerando benefícios fisiológicos;

C) aumentar a resistência orgânica às doenças em geral,

promovendo a qualidade de vida da população, através do

exercício físico e do esporte;

D) utilizar as aulas de Educação Física para formar o indivíduo

crítico, autônomo e consciente dos seus atos;

E) utilizar as aulas de Educação Física para formar indivíduos

idealistas.

40. Por desconhecimento, receio ou mesmo preconceito, a

maioria dos portadores de necessidades especiais tendem

a ser excluídos das aulas de Educação Física.  A participação

nessa aula pode trazer muitos benefícios a essas crianças,

particularmente no que diz respeito ao desenvolvimento das

capacidades perceptivas, afetivas, de integração e inserção

social, que levam este aluno a uma maior condição de cons-

ciência, em busca da sua futura independência”.

Neste sentido, de acordo com os Parâmetros Curriculares

Nacionais, o professor de Educação Física deve ter cuidado

nas aulas com a:

A) exposição dos alunos;

B) força dos alunos;

C) presença dos pais nas aulas;

D) reabilitação do aluno;

E) performance para o esporte paraolímpico.
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41. “Em virtude da enorme variedade de pontos de vista acer-
ca da educação – em função, principalmente, de diversifica-
ções político-cultural -, notamos a existência de várias corren-
tes educacionais, que redundam em diversos modos de pen-
sar acerca do ato pedagógico: perenialismo, essencialismo,
progressivismo, reconstrucionismo e existencialismo”.

(Oliveira, 1985).

Na práxis educativa (onde a educação física está inserida)
essas correntes estão, em última análise, reduzidas a duas:
comportamentalismo e humanismo.  O professor de educa-
ção física, comprometido com a postura humanista, deve ter o
seguinte procedimento:

A) utilizar o jogo, o esporte, a dança e a ginástica como meio
para o cumprimento dos seus objetivos educativos;

B) utilizar as técnicas diretivas como principal estratégia
metodológica;

C) perceber o aluno como atleta, preocupando-se com a
transferência da aprendizagem para o desempenho esportivo;

D) integrar o ambiente escolar de forma parcial, pois não se
considera um agente da educação;

E) dirigir a aprendizagem dos alunos de forma autoritária.

42. No modelo hegemônico de sociedade concorrencial, que
valoriza e premia a competência, o esporte, tem sido ao longo
dos últimos anos, um dos conteúdos mais privilegiados da
Educação Física. Mesmo assim,  para  Assis de Oliveira (2001),
a escola e a educação física são espaços privilegiados para a
“reinvenção” do esporte.

Sobre as principais mudanças que viriam a alterar a atual
dinâmica do esporte o autor considera essencial:

A) a ampliação do repertório motor nas crianças para
obtenção de um desempenho ótimo nas fases ulteriores
de desenvolvimento;

B) o resgate da ludicidade na prática esportiva com o fim de
transformar o compromisso com a vitória em compromisso
com a alegria e o prazer de todos;

C) o resgate da ludicidade na prática esportiva sem perder o
compromisso com a competitividade;

D) a garantia na prática desportiva de uma dinâmica
essencialmente competitiva e aparentemente lúdica;

E) a promoção do desenvolvimento das capacidades
coordenativas e condicionantes.

43 - De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais
para o Ensino Médio (1999), é possível desenvolver projetos
de atividades físicas que reúnam os alunos por grupos de
interesse e necessidades. Mas para isto, será necessário:

A) que o professor encaminhe seu projeto à equipe
pedagógica da escola, submetendo-o à aprovação desta,
a fim de que o mesmo seja incorporado à proposta de
trabalho da escola e ao Regimento Escolar;

B) que o professor encaminhe seu projeto ao governo,
submetendo-o à aprovação deste, a fim de que o mesmo
seja incorporado e universalizado como política pública
para a educação;

C) que o professor apenas desenvolva um projeto com seus
alunos;

D) que o professor e os alunos encaminhem um projeto à
secretaria de educação, submetendo-o à aprovação desta, a
fim de que o mesmo seja incorporado a toda rede de ensino;

E) que o governo mande para o legislativo um projeto de lei
que regulamente a prática da Educação Física para os
casos de exceção;

44. O absenteísmo e a pontualidade do professor de educação
física são questões éticas implícitas à didática (Faria Junior , 1999).
Avalie as afirmativas a seguir referentes à não observância
desses princípios:
I- Fere o direito de os alunos praticarem atividades físicas,

pois esse está estritamente vinculado ao dever dos
profissionais da Educação Física de oferecê-las.

II- Causa estresse no praticante de atividade física,
especialmente no caso de pessoas mais idosas.

III- Do ponto de vista pedagógico, quebra a continuidade do
programa e dificulta a aprendizagem seqüencial.

Assinale:
A) se apenas a I está correta;
B) se apenas a II está correta;
C) se apenas a III está correta;
D) se apenas a I e a III estão corretas;
E) se I, II e III estão corretas.

45. O Esporte, como instituição social, é reconhecido oficial-
mente no Brasil a partir de três dimensões ou manifestações:
educacional, de rendimento e de participação. Entretanto,
Bracht (in Assis de Oliveira, 2001), considera que:
A) as abordagens e análises de qualquer uma destas

dimensões de forma isolada é possível porque não há
nenhuma inter-relação nas manifestações;

B) o esporte só pode ser considerado educacional quando
está vinculado aos princípios éticos e morais da sociedade
contemporânea;

C) a prática esportiva tem uma dimensão educativa e o
esporte que acontece na escola pode estar vinculado tanto
ao esporte-participação, em sua dimensão de lazer, quanto
ao esporte-performance, em sua dimensão de espetáculo
ou alto rendimento;

D) a prática esportiva tem uma dimensão educativa, porém o
esporte só pode ser considerado educacional quando
acontece na escola;

E) o esporte educacional que hoje fornece o modelo para o
esporte de alto rendimento e para o esporte em sua dimensão
de lazer mantém uma inter-relação.

46. A ginástica pode ser compreendida como uma técnica de
trabalho corporal que, de modo geral, assume um caráter indi-
vidualizado com finalidades diversas, incluindo a de melhoria
da aptidão física. Neste sentido, segundo os Parâmetros
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (1999), uma das
competências e habilidades a serem desenvolvidas pelos alu-
nos nas aulas de Educação Física seria:
A) aumentar a resistência muscular localizada;
B) desenvolver as noções conceituais de força, resistência e

flexibilidade, sem aplicá-las em suas práticas corporais;
C) desenvolver as noções conceituais de esforço, intensidade

e freqüência, aplicando-as em suas práticas corporais;
D) aumentar a força, a resistência e a flexibilidade, sem

desenvolver suas noções conceituais;
E) estimular todas as capacidades físicas e funções

psicomotoras.

47. A lei 10.639/03, que altera a Lei 9394/96 (LDB), tornou obriga-
tória, nos currículos dos níveis fundamental e médio a temática
História e Cultura Afro-Brasileira, o que estimula a inclusão da
capoeira nas aulas de Educação Física Escolar. Para o Coletivo
de Autores (1992), a capoeira sintetiza em seu gestual a luta
do negro por liberdade. Sendo assim,  a Educação Física brasi-
leira precisa resgatar a capoeira:
A) enquanto esporte de combate, capaz de resgatar os

princípios filosóficos implícitos nas artes marciais;
B) enquanto esporte, dando-lhe um tratamento

exclusivamente técnico;
C) enquanto jogo, como elemento básico para a mudança

das necessidades e da consciência infantil e juvenil;
D) enquanto manifestação cultural, integrada à história e ao

movimento político e cultural que a gerou;
E) enquanto ginástica, a fim de desenvolver as valências físicas.
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48. Segundo Faria Jr. e Faria (in Faria Jr., 1999) os resultados

antropométricos dos alunos têm implicação direta nas aulas

e no planejamento do ensino.

De acordo com os autores, são exemplos de resultados que

têm implicações diretas nas aulas:

A) tamanho dos pés e das mãos;

B) relação peso-altura;

C) índice de massa corporal;

D) análise da composição corporal;

E) somatotipologia.

49. Do ponto de vista do Coletivo de Autores (1992), o profes-

sor de Educação Física ao propor atividades como o

excursionismo/acampamento, com o propósito de fazer com

que seus alunos confrontem-se com a devastação ou preser-

vação do meio ambiente estará:

A) valendo-se de um procedimento metodológico que visa

exclusivamente o desenvolvimento da aptidão física;

B) utilizando um procedimento metodológico que a partir da

temática da cultura corporal trata também de um problema

sócio-político atual;

C) servindo-se de um procedimento metodológico rompe com

a hegemonia dos esportes de quadra como conteúdo da

Educação Física escolar;

D) usando um procedimento metodológico que trata

prioritariamente dos grandes problemas sócio-políticos

atuais em detrimento dos conteúdos e objetivos da

Educação Física;

E) utilizando técnicas e procedimentos didático-pedagógicos

que, a partir dos conhecimentos da ecologia, trata também

de técnicas de escotismo.

50. Morais (in Moreira, 1992), assegura que nossa configura-

ção no mundo se dá na apresentação de um corpo, um corpo

que pensa e faz pulsar a consciência e, simultaneamente,

uma consciência que pensa e transfigura o corpo. O autor

produz uma reflexão bastante complexa de corporeidade onde

afirma que o estudioso da corporeidade deve se interessar

pelo corpo-objeto, se aprofundar na direção do corpo-sujeito

sendo conduzido ao corpo-próprio.

A respeito do corpo-próprio o autor afirma que:

A) é o corpo vivido, existencializado de forma individual e

subjetiva;

B) é a percepção subjetiva de sua instalação no mundo, que

não se esgota no organismo, mas que abarca e é abarcada

pela sociedade e a cultura onde se vive;

C) é o corpo-problema, objeto de conhecimento da anatomia

e da fisiologia;

D) é o corpo físico, que sofre pela doença, que sente prazer,

alegria e medo;

E) é o corpo vivido, existencializado de forma individual e

subjetiva, que sofre pela doença, que sente prazer, alegria

e medo.

DISCURSIVAS

QUESTÃO 01

Em uma perspectiva crítica do ensino dos esportes não
se pode abrir mão da técnica, das regras e das táticas sob
pena de sonegação de conhecimentos.

Assis de Oliveira, 2001.

A partir da afirmativa, analise  como esses conteúdos de-
vem ser tratados nas aulas de Educação Física.

QUESTÃO 02

 “Para observar o processo de construção de conhecimen-
tos da cultura corporal como elemento de formação das indi-
vidualidades e do ser social, propõe-se um olhar sobre os
conteúdos a partir de dois eixos estruturantes: a dimensão
individual dos conteúdos e a dimensão relacional e interativa
dos conteúdos”.

Parâmetros Curriculares Nacionais de 5ª a 8ª séries, 1998.

Considerando o momento de selecionar os conteúdos,  apre-
sente os pontos principais de cada eixo estruturante.


