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APRESENTAÇÃO 

O trabalho teórico de Educação Física 2º bimestre/2020 aborda a importância da Educação Física no 

controle de algumas doenças e na melhoria do bem estar mental nesse momento de pandemia e outras 

questões da área de Educação Física. Dentro da área de conhecimento denominada Linguagens, Códigos e 

suas Tecnologias, a Educação Física faz parte dos componentes curriculares do Exame Nacional do Ensino 

Médio. Por isso, algumas das questões relacionadas, compreenderão características da prova do ENEM. Bom 

trabalho! 

METODOLOGIA 

       Para a realização do trabalho você deverá responder as questões abaixo, marcando a alternativa. 
      Você também pode questionar ao professor de Educação Física, para um auxilio quanto a alguma dúvida 
no trabalho.  

QUESTÃO 1 (2,0) 

Mídias: aliadas ou inimigas da educação física escolar? 

No caso do esporte, a mediação efetuada pela câmera de TV construiu uma nova modalidade de 
consumo: o esporte telespetáculo, realidade textual relativamente autônoma face à prática “real” do esporte, 
construída pela codificação e mediação dos eventos esportivos efetuados pelo enquadramento, edição das 
imagens e comentários, interpretando para o espectador o que ele está vendo.  

Esse fenômeno tende a valorizar a forma em relação ao conteúdo, e para tal faz uso privilegiado da 
linguagem audiovisual com ênfase na imagem cujas possibilidades são levadas cada vez mais adiante, em 
decorrência dos avanços tecnológicos.  

Por outro lado, a narração esportiva propõe uma concepção hegemônica de esporte: esporte é esforço 
máximo, busca da vitória, dinheiro… O preço que se paga por sua espetacularização é a fragmentação do 
fenômeno esportivo. A experiência global do ser-atleta é modificada: a sociabilização no confronto e a 
ludicidade não são vivências privilegiadas no enfoque das mídias, mas as eventuais manifestações de 
violência, em partidas de futebol, por exemplo, são exibidas e reexibidas em todo o mundo. 

BETTI, M. Motriz, n2, jul-dez 2001 (adaptado) 

A reflexão trazida pelo texto, que aborda o esporte telespetáculo, está fundamentada na: 
a) Distorção da experiência do ser-atleta para os espectadores.
b) Interpretação dos espectadores sobre o conteúdo transmitido.
c) Utilização de equipamentos audiovisuais de última geração.
d) Valorização de uma visão ampliada do esporte.
e) Equiparação entre a forma e o conteúdo
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QUESTÃO 2 (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.  



 

 
 
QUESTÃO 3 (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 4 (4,0) 

A atividade física, que antes era comprometida pela rotina atribulada, tornou-se indispensável nesse 

período de isolamento social. Durante sua prática, vários são os hormônios liberados, em especial a 

endorfina, que tem a função de controlar a ansiedade e diminuir o estresse, e a serotonina, cuja atuação está 

relacionada ao humor, sono e apetite, ambos proporcionando a sensação de bem-estar. Um artigo publicado 

no jornal britânico The Guardian afirma que o exercício, além de influenciar o cérebro de diferentes maneiras, 

mantém a mente saudável, melhorando a memória, concentração e humor. 

A união de atividade física e relaxamento é uma ferramenta valiosa para manter a calma e continuar a 

proteger a saúde durante esse período de isolamento.  Para se manter ativo em casa, realize tarefas simples, 

como dançar, exercícios físicos, alongamentos e etc. A OMS – Organização Mundial da Saúde recomenda 

150 minutos de atividade física de intensidade moderada ou 75 minutos de intensidade vigorosa por semana, 



ou uma combinação de ambos. Essas recomendações ainda podem ser alcançadas mesmo em casa, sem 

equipamento especial e com espaço limitado. 
Link aula: https://youtu.be/TWivzKSGjMs 

 

Com base no texto acima e na aula postada pelo professor Jean Chagas no Canal do YouTube do 

Colégio, elabore uma rotina de estudos, sono, lazer e práticas de atividade física e transcreva no espaço 

abaixo. 
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