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APRESENTAÇÃO! A referência de hiperlink não é válida. 

        

O trabalho teórico de Educação Física 4º bimestre/2021 aborda a Educação Física no 

contexto geral. 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, o aluno deverá responder às questões abaixo, 

marcando a alternativa correta e justificando cada uma delas.  

 

Para enviar seu trabalho, o aluno deverá salvar o arquivo no Google Drive e 

descrever, no campo assunto do e-mail, a nomenclatura apresentada a seguir, 

segundo a sua série, turma e unidade (Exemplo):  

EDUCAÇÃO FÍSICA – Série – Turma – Unidade (GO, BH, AS ou AC) – 

NOME COMPLETO 

 

           

 
 
 
QUESTÃO 1 (2,0) 
 
Saúde, no modelo atual de qualidade de vida, é o resultado das condições de 
alimentação, habitação, educação, renda, trabalho, transporte, lazer, serviços médicos 
e acesso à atividade física regular. Quanto ao acesso à atividade física, um dos 
elementos Questões Comentadas de Educação Física Para o ENEM 78 essenciais é a 
aptidão física, entendida como a capacidade de a pessoa utilizar seu corpo — incluindo 
músculos, esqueleto, coração, enfim, todas as partes —, de forma eficiente em suas 
atividades cotidianas; logo, quando se avalia a saúde de uma pessoa, a aptidão física 
deve ser levada em conta. A partir desse contexto, considera-se que uma pessoa tem 
boa aptidão física quando  
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a) apresenta uma postura regular.  
b) pode se exercitar por períodos curtos de tempo.  
c) pode desenvolver as atividades físicas do dia-a-dia, independentemente de sua 
idade.  
d) pode executar suas atividades do dia a dia com vigor, atenção e uma fadiga de 
moderada a intensa.  
e) pode exercer atividades físicas no final do dia, mas suas reservas de energia são 
insuficientes para atividades intelectuais. 
 
JUSTIFICATIVA DA QUESTÃO CORRETA: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
 

QUESTÃO 02 - (2,0) 
 
O rap, palavra formada pelas iniciais de rhythm and poetry (ritmo e poesia), junto com 
as linguagens da dança (o break dancing) e das artes plásticas (o grafite), seria 
difundido, para além dos guetos, com o nome de cultura hip hop. O break dancing surge 
como uma dança de rua. O grafite nasce de assinaturas inscritas pelos jovens com 
sprays nos muros, trens e estações de metrô de Nova York. As linguagens do rap, do 
break dancing e do grafite se tornaram os pilares da cultura hip hop. DAYRELL, J. A 
música entra em cena: o rap e o funk na socialização da juventude. Belo Horizonte: 
UFMG, 2005 (adaptado). Entre as manifestações da cultura hip hop apontadas no texto, 
o break se caracteriza como um tipo de dança que representa aspectos 
contemporâneos por meio de movimentos  
 
 
a) retilíneos, como crítica aos indivíduos alienados.  
b) improvisados, como expressão da dinâmica da vida urbana.  
c) suaves, como sinônimo da rotina dos espaços públicos.  
d) ritmados pela sola dos sapatos, como símbolo de protesto.  
e) cadenciados, como contestação às rápidas mudanças culturais. 
 
JUSTIFICATIVA DA QUESTÃO CORRETA: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
  

 



QUESTÃO 03 - (2,0) 
 
O debate sobre o conceito de saúde refere-se à importância de minimizar a simplificação 
que abrange o entendimento do senso comum sobre esse fenômeno. É possível 
entendê-lo de modo reducionista, tão somente, à luz dos pressupostos biológicos e das 
associações estatísticas presentes nos estudos epidemiológicos. Os problemas que daí 
decorrem são: a) o foco centra-se na doença; b) a culpabilização do indivíduo frente à 
sua própria doença; c) a crença na possibilidade de resolução do problema encerrando-
se uma suposta causa, a qual recai no processo de medicalização; d) a naturalização 
da doença; e) o ceticismo em relação à contribuição de diferentes saberes para auxiliar 
na compreensão dos fenômenos relacionados à saúde. BAGRICHEVSKY, M. et al. 
Considerações teóricas acerca das questões relacionadas à promoção da saúde. In: 
BAGRICHEVSKY, M.; PALMA, A.; ESTEVÃO, A. (Org.). A saúde em debate na 
educação física. Blumenau: Edibes, 2003. O texto apresenta uma reflexão crítica sobre 
o conceito de saúde, que deve ser entendida mediante  
 
 
a) dados estatísticos presentes em estudos epidemiológicos.  
b) pressupostos relacionados à ausência de doenças nos indivíduos.  
c) responsabilização dos indivíduos pela adoção de hábitos saudáveis.  
d) intervenção da medicina nos diferentes processos que acometem a saúde.  
e) compreensão dos fenômenos sociais, políticos e econômicos relacionados à saúde. 
 
JUSTIFICATIVA DA QUESTÃO CORRETA: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 

                     

   
QUESTÃO 04 - (2,0) 
 
A implantação e o apoio aos programas de atividades físicas vinculados às políticas 
públicas são uma das metas do Ministério da Saúde, no sentido de promover a saúde e 
a qualidade de vida da população. O Política Nacional de Promoção da saúde define a 
atividade física como uma das suas macros prioridades, que pretende, entre outras: 
enfatizar a mudança de comportamento da população de forma a internalizar a 
responsabilidade individual da prática de atividade física regular; articular e promover 
os diversos programas de promoção de atividade físicas já existentes e apoiar a criação 
de outros. (Brasil, 2006). A partir dessa informação, você considera algo importante na 
formação de um indivíduo, um Programa de Atividades Físicas elaborado pelo governo? 
Explique. Cite um desses programas. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________



_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 05 - (2,0) 
 
No Brasil, a disseminação de uma expectativa de corpo com base na estética da 
magreza é bastante grande e apresenta uma enorme repercussão, especialmente, se 
considerada do ponto de vista da realização pessoal. Em pesquisa feita na cidade de 
São Paulo, aparecem os percentuais de 90% entre as mulheres pesquisadas que se 
dizem preocupadas com seu peso corporal, sendo que 95% se sentem insatisfeitas com 
“seu próprio corpo”. SILVA, A. M. Corpo, ciência e mercado: reflexões acerca da 
gestação de um novo arquétipo da felicidade. Campinas: Autores Associados; 
Florianópolis: UFSC, 2001. A preocupação excessiva com o “peso” corporal pode 
provocar o desenvolvimento de distúrbios associados diretamente à imagem do corpo, 
tais como  
 
 
a) anorexia e bulimia.  
b) ortorexia e vigorexia.  
c) ansiedade e depressão.  
d) sobrepeso e fobia social.  
e) sedentarismo e obesidade. 
 
JUSTIFICATIVA DA QUESTÃO CORRETA: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
 

BOA PROVA! 

 

 
 


