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APRESENTAÇÃO 
O trabalho teórico de Educação Física 3º bimestre/2020, aborda a importância da Educação Física na melhoria 

do bem estar mental nesse momento de pandemia. A disciplina de Educação Física integra o componente 
curricular da área de conhecimento denominada “Linguagens, Códigos e suas Tecnologias”, no Exame Nacional 

do Ensino Médio. Por isso, algumas das questões relacionadas, compreenderão características da prova do 
ENEM. Bom trabalho! 
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Para realização do trabalho você deverá responder as questões a seguir, marcando a alternativa 
correta e justificando cada uma delas. 
 

Este trabalho deverá: 
1. Ser enviado APENAS para o email da sua respectiva unidade, e 

efolimpoas@gmail.com  - Professora Marina Maia (Unidade: Asa Sul) 

1. Salvar o arquivo e descrever no campo assunto do email, a nomenclatura descrita 
abaixo, segundo a sua série, turma e unidade (Exemplo): 
EDUCAÇÃO FÍSICA (3º BIMESTRE) – TURMA: 6ºA AS – NOME COMPLETO 



                                                                                                          

                                                                                                            Trabalho de Educação Física – Fundamental-AS 
 

 2 

QUESTÃO 1 (2,0) 
 
A perda de massa muscular é comum com a idade, porém, é na faixa dos 60 anos que ela se 

torna clinicamente perceptível e suas consequências começam a incomodar no dia a dia, quando o 
simples atos de subir escadas ou ir à padaria se tornam sacrifícios. Esse processo tem nome: 
sarcopenia. Essa condição ocasiona a perda da força e qualidade dos músculos e tem um impacto 
significante na saúde. 

Disponível em: www.infoescola.com. Acesso em: 19 dez. 2012 (adaptado). 
 

A sarcopenia é inerente ao envelhecimento, mas seu quadro e consequentes danos podem ser 
retardados com a prática de exercícios físicos, cujos resultados mais rápidos são alcançados com 
o(a): 
(A) hidroginástica 
(B) alongamento 
(C) musculação 
(D) corrida 
(E) dança 
 
QUESTÃO 2 (2,0) 
Luciana trabalha em uma loja de venda de carros. Ela tem um papel muito importante de fazer a 
conexão entre os vendedores, os compradores e o serviço de acessórios. Durante o dia, ela se 
desloca inúmeras vezes da sua mesa para resolver os problemas dos vendedores e dos 
compradores. No final do dia, Luciana só pensa em deitar e descansar as pernas. Na função de chefe 
preocupado com a produtividade (número de carros vendidos), com a saúde e a satisfação dos seus 
funcionários, a atitude correta frente ao problema seria: 
(A) propor a criação de um programa de ginástica laboral no início da jornada de trabalho. 
(B) sugerir a modificação do piso da loja para diminuir o atrito do solo e reduzir as dores nas 

pernas. 
(C) afirmar que os problemas de dores nas pernas são causados por problemas genéticos. 
(D) ressaltar que a utilização de roupas bonitas e do salto alto são condições necessárias para 

compor o bom aspecto da loja. 
(E) propor uma jornada de descanso maior no horário do almoço. 
 
QUESTÃO 3 (2,0) 
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Segundo o Professor, Doutor Paulo Gentil, existem evidências que atletas adoecem com mais 
frequência que o normal e que alguns tipos de exercício causam imunossupressão e aumentam a 
incidência de doenças. Por outro lado, existem evidências de que aptidão física e atividade física 
aumentam a imunidade e diminuem o adoecimento.  
O departamento de nutrição da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) produziu uma cartilha 
com orientações para manter uma alimentação saudável durante o isolamento social, por conta da 
pandemia do Coronavírus. O documento foi elaborado pela nutricionista Lizelda Araújo e pelas 
professoras Paloma Antonino, Conceição Chaves e Silvana Salgado. A proposta é divulgar ações 
simples e eficazes para fortalecer a imunidade. (SUBJETIVA) 
 
O que você tem feito durante a pandemia para aumentar sua imunidade? 
 
QUESTÃO 4 (2,0) 
A falta de espaço para brincar é um problema muito comum nos grandes centros urbanos. Diversas 
brincadeiras de rua tal como o pular corda, o pique pega e outros têm desaparecido do cotidiano das 
crianças. As brincadeiras são importantes para o crescimento e desenvolvimento das crianças, pois 
desenvolvem tanto habilidades perceptivo-motoras, quanto habilidades sociais. 
 
Considerando a brincadeira e o jogo como um importante instrumento de interação social, pois por 
meio deles a criança aprende sobre si, o outro e o mundo ao seu redor; entende-se que: 
(A) o jogo desenvolve habilidades competitivas centradas na busca da excelência na execução de 

atividades do cotidiano. 
(B) o jogo gera um espaço para vivenciar situações de exclusão que serão negativas para a 

aprendizagem social. 
(C) através do jogo é possível entender que as regras são construídas socialmente e que não 

podemos modificá-las. 
(D) no jogo, a participação está sempre vinculada à necessidade de não aprender um conteúdo novo 

e de desenvolver habilidades motoras especializadas. 
(E) o jogo possibilita a participação de crianças de diferentes idades e níveis de habilidade motora. 
 
QUESTÃO 5 (2,0) 

 
 

Também conhecida como o hormônio do prazer, é um neurotransmissor que atua no cérebro e 
estabelece a comunicação entre os neurônios (células nervosas). Essa substância regula o sono, o 
humor, o apetite, o ritmo cardíaco, a temperatura corporal, entre outras funções biológicas. Esse 
hormônio é sintetizado nos neurônios serotoninérgicos do sistema nervoso central (SNC) e nas 
células enterocromafins. 
 
Com a prática da atividade física, alguns hormônios são liberados e estimulados. A qual hormônio o 
texto está se referindo? 


