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   APRESENTAÇÃO 

A avaliação teórica de Educação Física/4º Bimestre de 2020, terá as quatro questões de múltipla escolha 
abaixo. 

METODOLOGIA 

      Para a realização do trabalho você deverá responder as questões, para um auxílio quanto a alguma 
dúvida entre em contato com o professor de Educação Física. Bom trabalho! 
 
QUESTÃO 01 (2,5) 
 
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 02 (2,5) 
 
A história do Atletismo acompanha o homem desde os tempos dos nossos ancestrais. Sua prática primitiva 
ajudou na luta pela fuga dos predadores e na busca por alimentos. Para isso era preciso correr, saltar 
obstáculos e lançar objetos. Precisamente por aprimorar as habilidades básicas de correr, saltar e lançar, o 
homem garantiu sua história. (...) Como nos Jogos da Grécia Antiga, o Atletismo permanece como o principal 
esporte olímpico dos tempos modernos  

(http://www.cbat.org.br/acbat/historico.asp. Acesso em 05.11.15)  
  
Considerando as características do Atletismo, deixa-se de identificar como aspecto que envolve tal esporte:  
(A) o peso faz parte da modalidade arremesso, enquanto martelo, disco e dardo são para as provas de 
lançamento.  
(B) as modalidades de arremesso e lançamentos se diferenciam pela movimentação corporal realizada para 
arremessar/lançar o objeto.  
(C) os saltos em altura e com vara podem ser considerados horizontais, enquanto os saltos triplos e em 
distância podem ser analisados como verticais.  
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(D) na corrida de 100 metros rasos e na maratona (corrida de 42 km) são mobilizadas, predominantemente, 
as capacidades físicas velocidade e resistência.  
(E) para maior eficiência na partida de uma prova de corrida, é importante que o atleta tenha um bom tempo 
de reação ao receber o estímulo que dá início à competição.  
 
QUESTÃO 03 (2,5) 
 
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) garantia de ascensão social dos jovens pela carreira de jogador de futebol. 
(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) despreocupação dos sujeitos com uma formação paralela à esportiva, para habilitá-los a atuar em outros 
setores da vida. 
 
QUESTÃO 04 (2,5) 
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) os países desenvolvidos têm uma cultura mais bem elaborada que aqueles menos desenvolvidos. 
(B) o conhecimento de “outra cultura” refere-se ao acesso de práticas de um espaço geográfico diferente do 
que se vive. 
(C) a prática corporal, quando admirada na sua origem, terá sua difusão igualmente aceita e popularizada em 
outros grupos. 
(D) a supervalorização da vitória, apesar das diferenças entre as práticas corporais, é uma referência cultural 
comum a todas elas. 
(E) o movimentar-se humano ganha sentido a partir dos diferentes pertencimentos dos sujeitos como a etnia, 
a geração, a nação, a religião, dentre outros. 
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