
 

 

 

 
Aluno(a): ______________________________________   Série: 1ª Série   Nota:______ 

   APRESENTAÇÃO 

Trabalho de recuperação de Educação Física, siga as orientações abaixo descritas. 

DATA DE ENVIO: 17/12/2020 – Os alunos devem fazer o envio das respostas, por meio de um 

arquivo em PDF, para o e-mail: em.primeiro.ano.bh@gmail.com .  O aluno pode enviar somente o 

gabarito (as alternativas), não sendo necessário a transcrição das respostas, desde que o faça, de 

forma organizada e em PDF, conforme orientação. Caso deseje, pode realizar também, o envio em 
PDF desse arquivo, com as marcações das alternativas. 

METODOLOGIA 

      Para a realização do trabalho você deverá responder as questões de múltipla escolhas.  

 

QUESTÃO 01 (2,0)  

COVID-19: O que fazer para evitar a depressão, ansiedade e pânico durante o isolamento. 

     Especialistas recomendam fazer ligações em vídeo, usar a criatividade para evitar a rotina, 

dividir as tarefas domésticas e checar notícias em veículos de imprensa confiáveis. 

    As medidas adotadas para conter o novo COVID-19, como fechamento do comércio e estímulo 

ao home office, manterão milhões de brasileiros isolados dentro de casa nas próximas semanas. 

Muitos deles, sozinhos, em pequenos espaços e por um período ainda desconhecido. 

    A reportagem da BBC News Brasil entrevistou psicólogos para saber o que fazer para evitar que 

o isolamento cause ansiedade, síndrome do pânico ou depressão — principalmente entre crianças e 

idosos. O vice-presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, Claudio Martins, disse que é 

fundamental não perder o contato virtual com amigos e familiares, além de se manter ocupado. E 

recomenda que as pessoas que trabalham continuem seus projetos em casa sempre que possível. 

    “É importante manter o autocuidado com a alimentação, hidratação e se comunicar por meios 

eletrônicos. É necessário ocupar a mente com outras coisas e não passar o dia vendo notícias sobre 

COVID-19. Não pode ficar concentrado na doença, pois isso pode gerar uma obsessão mental e 

incapacitar as pessoas de se desenvolverem”. Afirmou Martins. 

 
SOUZA, F. BBC NEWS. Disponível em: https://www.uol.com.br. Acesso em: 06 de mai. 2020. (Fragmento) 

 

Tendo em vista a importância de hábitos saudáveis para se manter no controle da ansiedade, as 

informações apresentadas no texto indicam que: 

 

A) a utilização de redes sociais como forma de interação social, é parte fundamental para se 

controlar a ansiedade e depressão, assim como ler todos os dias sobre o novo COVID-19. 

B)  vivenciar bons hábitos como uma boa alimentação e hidratação já bastam para manter um bom 

controle da ansiedade. 

C) o autocuidado engloba todas as ações em conjunto para ser tornar um indivíduo saudável. 

Sendo importante cuidar do corpo e mente, com atitudes que lhe proporcione prazer. 

D) a combinação entre alimentação, hidratação e comunicação por meios eletrônicos servirá 

apenas para o tratamento da ansiedade nesse período de isolamento. 

E)  é necessário para se manter um controle da ansiedade que projetos que poderiam ser 

realizados em casa, fique para outros momentos. 
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QUESTÃO 02 (2,0) 

Emagrecer sem exercício? 

 

Hormônio aumenta a esperança de perder gordura sem sair do sofá. A solução viria em cápsulas. 

 

     O sonho dos sedentários ganhou novo aliado. Um estudo publicado na revista científica Nature, 

em janeiro, sugere que é possível modificar a gordura corporal sem fazer exercício. Pesquisadores 

do Dana-Farber Cancer Institute e da Escola de Medicina de Harvard, nos EUA, isolaram em 

laboratório a irisina, hormônio naturalmente produzido pelas células musculares durante os 

exercícios aeróbicos, como caminhada, corrida ou pedalada. A substância foi aplicada em ratos e 

agiu como se eles tivessem se exercitado, inclusive com efeito protetor contra o diabetes. 

    O segredo foi a conversão de gordura branca – aquela que estoca energia inerte e estraga nossa 

silhueta – em marrom. Mais comum em bebês, e praticamente inexistente em adultos, esse tipo de 

gordura serve para nos aquecer. E, nesse processo, gasta uma energia tremenda. Como efeito 

colateral, afinaria a nossa silhueta. 

     A expectativa é que, se o hormônio funcionar da mesma forma em humanos, surja em breve 

um novo medicamento para emagrecer. Mas ele estaria longe de substituir por completo os 

benefícios da atividade física. “Possivelmente existem muitos outros hormônios musculares 

liberados durante o exercício e ainda não descobertos”, diz o fisiologista Paul Coen, professor 

assistente da Universidade de Pittsburgh, nos EUA. A irisina não fortalece os músculos, por 

exemplo. E para ficar com aquele tríceps de fazer inveja só o levantamento de controle remoto não 

daria conta. 

    
                                                                                         LIMA, F. Galileu. São Paulo, n. 248, mar 2012. 

 

Para convencer o leitor de que o exercício físico é importante, o autor usa a estratégia de divulgar 

que 

 

A) A falta de exercício física não emagrece e desenvolve doenças. 

B) Se trata de uma forma de transformar a gordura branca em marrom e emagrecer. 

C) A irisina é um hormônio que apenas é produzido com o exercício físico. 

D) O exercício é uma forma de afinar a silhueta por eliminar a gordura branca. 

E) Se produzem outros hormônios e há outros benefícios com o exercício. 

 

 

QUESTÃO 03 (2,0) 

As práticas corporais de outras culturas permitem o conhecimento sobre formas de se movimentar, 

maneiras de manipular objetos, modos de interação, produção de materiais, valores e princípios, 

que se apresentam de forma múltipla segundo o grupo que as inventam e as vivenciam. A partir do 

conhecimento sobre tais elementos entende-se que 

 

A) o movimentar-se humano ganha sentido a partir dos diferentes pertencimentos dos sujeitos 

como a etnia, a geração, a nação, a religião, dentre outros  

B) os países desenvolvidos têm uma cultura mais bem elaborada que aqueles menos 

desenvolvidos. 

C) o conhecimento de “outra cultura” refere-se ao acesso de práticas de um espaço geográfico 

diferente do que se vive. 

D) a prática corporal, quando admirada na sua origem, terá sua difusão igualmente aceita e 

popularizada em outros grupos. 

E) a supervalorização da vitória, apesar das diferenças entre as práticas corporais, é uma 

referência cultural comum a todas elas. 

 

 



 

QUESTÃO 04 (2,0) 

No esporte-participação ou esporte popular, a manifestação ocorre no princípio do prazer lúdico, 

que tem como finalidade o bem-estar social dos seus praticantes. Está associado intimamente com 

o lazer e o tempo livre e ocorre em espaços não comprometidos com o tempo e fora das 

obrigações da vida diária. Tem como propósitos a descontração, a diversão, o desenvolvimento 

pessoal e o relacionamento com as pessoas. Pode-se afirmar que o esporte-participação, por ser a 

dimensão social do esporte mais inter-relacionada com os caminhos democráticos, equilibra o 

quadro de desigualdades de oportunidades esportivas encontrado na dimensão esporte-

performance. Enquanto o esporte-performance só permite sucesso aos talentos ou àqueles que 

tiveram condições, o esporte-participação favorece o prazer a todos que dele desejarem tomar 

parte.  

 

GODTSFRIEDT, J. Esporte e sua relação com a sociedade: uma síntese bibliográfica. EFDeportes, n. 142, mar. 2010.  

 

O sentido de esporte-participação construído no texto está fundamentalmente presente: 

 

A) O nos Jogos Olímpicos, uma vez que reúnem diversos países na disputa de diferentes 

modalidades esportivas.  

B) nas competições de esportes individuais, uma vez que o sucesso de um indivíduo incentiva a 

participação dos demais.  

C) nos campeonatos oficiais de futebol, regionais e nacionais, por se tratar de uma modalidade 

esportiva muito popular no país.  

D) nas competições promovidas pelas federações e confederações, cujo objetivo é a formação e 

a descoberta de talentos.  

E) nas modalidades esportivas adaptadas, cujo objetivo é o maior engajamento dos cidadãos.  

 

 

 

QUESTÃO 05 (2,0) 

A ascensão social por meio do esporte mexe com o imaginário das pessoas, pois em poucos anos 

um adolescente pode se tornar milionário caso tenha um bom desempenho esportivo. Muitos 

meninos de famílias pobres jogam com o objetivo de conseguir dinheiro para oferecer uma boa 

qualidade de vida à família. Isso aproximou mais ainda o futebol das camadas mais pobres da 

sociedade, tornando-o cada vez mais popular. 

Acontece que esses jovens sonham com fama e dinheiro, enxergando no futebol o único caminho 

possível para o sucesso. No entanto, eles não sabem da grande dificuldade que existe no início 

dessa jornada em que a minoria alcança a carreira profissional. Esses garotos abandonam a 

escola pela ilusão de vencer no futebol, à qual a maioria sucumbe. 

O caminho até o profissionalismo acontece por meio de um longo processo seletivo que os jovens 

têm de percorrer. Caso não seja selecionado, esse atleta poderá ter que abandonar a carreira 

involuntariamente por falta de uma equipe que o acolha. Alguns podem acabar 

em subempregos, à margem da sociedade, ou até mesmo em vícios decorrentes desse fracasso e 

dessa desilusão. Isso acontece porque no auge da sua formação escolar e na condição juvenil de 

desenvolvimento, eles não se preparam e não são devidamente orientados para buscar alternativas 

de experiências mais amplas de ocupação fora e além do futebol. 

 
BALZANO, O. N.; MORAIS, J. S. A formação do jogador de futebol e sua relação com a escola. EF Deportes, n. 172, set. 

2012 (adaptado}. 

 

 

 



Ao abordar o fato de, no Brasil, muitos jovens depositarem suas esperanças de futuro no futebol, o 

texto critica o(a): 

 

A) despreparo dos jogadores de futebol para ajudarem suas famílias a superar a miséria. 

B) despreocupação dos sujeitos com uma formação paralela à esportiva, para habilitá-los a atuar 

em outros setores da vida. 

C) falta de investimento dos clubes para que os atletas possam atuar profissionalmente e viver do 

futebol. 

D) investimento reduzido dos atletas profissionais em sua formação escolar, gerando frustração e 

desilusão profissional no esporte. 

E) garantia de ascensão social dos jovens pela carreira de jogador de futebol. 

 
 

_______________________________________________________________________________ 

Prof. Jean Chagas 

 

 

 

 

 

 

 


