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APRESENTAÇÃO 
O trabalho teórico de Educação Física 4º 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 – TURMA: 6ºA AS – NOME COMPLETO 
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QUESTÃO 1 (2,0) 
 

O convívio com outras pessoas e os padrões sociais estabelecidos moldam a imagem corporal na 
mente das pessoas. A imagem corporal idealizada pelos pais, pela média, pelos grupos sociais e 
pelas próprias pessoas, desencadeia comportamentos estereotipados que podem comprometer a 
saúde. A busca pela imagem corporal perfeita, tem levado muitas pessoas a procurar alternativas 
ilegais e até mesmo nocivas à saúde. 
 

Revista Corpo consciência. FEFISA, v. 10. nº 2, Santo André, jul./dez. 2006. (adaptado). 
 

A imagem corporal tem recebido grande destaque e valorização na sociedade atual. Como 
consequência: 
( A ) a ênfase na magreza tem levado muitas mulheres a depreciar sua autoimagem, 

apresentando insatisfação crescente com o corpo. 
( B ) as pessoas adquirem a liberdade para desenvolver seus corpos de acordo com critérios 

estéticos que elas mesmas criam e que recebem pouca influência do meio em que vivem. 
( C ) a modelagem corporal é um processo em que o indivíduo observa o comportamento de 

outros, sem, contudo, imitá-los. 
( D ) o culto ao corpo produz uma busca incansável, trilhada por meio de árdua rotina de 

exercícios, com pouco interesse no aperfeiçoamento estético. 
( E ) o corpo tornou-se um objeto de consumo importante para as pessoas criarem padrões de 

beleza que valorizam a raça à qual pertencem. 
 
JUSTIFICATIVA DA QUESTÃO CORRETA: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 
QUESTÃO 2 (2,0) 
 

É possível considerar as modalidades esportivas coletivas dentro de uma mesma lógica, pois 
possuem uma estrutura comum: seis princípios operacionais divididos em dois grupos, o ataque e a 
defesa. Os três princípios operacionais de ataque são: conservação individual e coletiva da bola, 
progressão da equipe com a posse da bola em direção ao alvo adversário e finalização da jogada, 
visando a obtenção de ponto. Os três princípios operacionais da defesa são: recuperação da bola, 
impedimento do avanço da equipe contrária com a posse da bola e proteção do alvo para impedir a 
finalização da equipe adversária. 
 

DAOLIO, J. Jogos esportivos coletivos: dos princípios operacionais aos gestos técnicos – modelo pendular a partir das ideias 
de Claude Bayer. Revista Brasileira de Ciência e Movimento, out. 2002 (adaptado). 

 
Considerando os princípios expostos no texto, o drible no handebol caracteriza o princípio 
de: 
(A) recuperação da bola. 
(B) progressão da equipe. 
(C) finalização da jogada. 
(D) proteção do próprio alvo. 
(E) impedimento do avanço adversário. 
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JUSTIFICATIVA DA QUESTÃO CORRETA: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 
QUESTÃO 3 (2,0) 

Pandemia- COVID-19 
 

Ajustar a rotina das crianças e dos adolescentes com a dos pais, responsáveis e outros 
familiares durante o período de isolamento social é um desafio para milhares de famílias que estão 
cumprindo a quarentena em casa no Brasil. Quando uma situação de emergência acontece, como a 
pandemia da Covid-19, o distanciamento social é, muitas vezes, a ação proposta pelas autoridades 
para mitigar a propagação da doença, preservar a saúde e proteger a vida da população. Porém, ao 
ser determinada a permanecer em casa, mudar seus hábitos e sua convivência social de forma tão 
rápida, uma pessoa pode desenvolver transtornos como a ansiedade e depressão. Para algumas 
crianças e adolescentes, as consequências do isolamento podem ser ainda piores, já que não 
possuem total entendimento da situação e de como enfrentá-la.  

Além disso, existe o conflito acadêmico, uma vez que as aulas presenciais no país foram 
suspensas e o calendário letivo de algumas escolas está paralisado. Muitas delas optaram pelo 
método de ensino a distância, fato que pode se tornar mais uma barreira para a adaptação das 
famílias ao dia a dia dentro de casa. 

“Esta é uma oportunidade para que todos da casa dialoguem entre si e programem horários 
para atividades comuns, tais como tarefas de organização da casa, refeições, realização de 
brincadeiras e jogos, assistir programas de TV, etc. Também devem ser organizados horários para 
atividades individuais, tais como tarefas escolares e atividades de home office. A programação deve 
ser sempre reavaliada em conjunto, com a participação das crianças e adolescentes, para que possa 
ser aprimorada”, explica Eliana Ribas, psicanalista e doutora em Psicologia pela Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo. 

Fazendo uma análise deste ano tão difícil e desafiador, relate qual foi e está sendo seu 
maior aprendizado durante esta pandemia. SUBJETIVA 

(Mínimo 3 linhas). 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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QUESTÃO 4 (2,0) 
 

O boxe está perdendo cada vez mais espaço para um fenômeno relativamente recente do 
esporte, o MMA. E o maior evento de Artes Marciais Mistas do planeta é o Ultimate Fighting 
Championship, ou simplesmente UFC. O ringue, com oito cantos, foi desenhado para deixar os 
lutadores com mais espaço para as lutas. Os atletas podem usar as mãos e aplicar golpes de jiu-
jitsu. Muitos podem falar que a modalidade é uma espécie de vale-tudo, mas isso já ficou no 
passado: agora, a modalidade tem regras e acompanhamento médico obrigatório para que o esporte 
apague o estigma negativo. 
 

CORREIA, D. UFC: saiba como o MMA nocauteou o boxe em oito golpes. Veja, 10 jun. 2011 (fragmento). 
 
O processo de modificação das regras do MMA retrata a tendência de redimensionamento 
de algumas práticas corporais, visando enquadrá-las em um determinado formato. Qual o 
sentido atribuído a essas transformações incorporadas historicamente ao MMA? 
(A) a modificação das regras busca associar valores lúdicos ao MMA, possibilitando a participação de 

diferentes populações como atividade de lazer. 
(B) as transformações do MMA aumentam o grau de violência das lutas, favorecendo a busca de 

emoções mais fortes tanto aos competidores como ao público. 
(C) as mudanças de regras do MMA atendem à necessidade de tornar a modalidade menos violenta, 

visando sua introdução nas academias de ginástica na dimensão da saúde. 
(D) as modificações incorporadas ao MMA têm por finalidade aprimorar as técnicas das diferentes 

artes marciais, não favorecendo o desenvolvimento da modalidade enquanto defesa pessoal. 
(E) as transformações do MMA visam delimitar a violência das lutas, preservando a integridade dos 

atletas e enquadrando a modalidade no formato do esporte de espetáculo. 
 
JUSTIFICATIVA DA QUESTÃO CORRETA: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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QUESTÃO 5 (2,0) 

Fim de semana no parque 
Olha o meu povo nas favelas e vai perceber 

Daqui eu vejo uma caranga do ano 
Toda equipada e o tiozinho guiando 

Com seus filhos ao lado estão indo ao parque 
Eufóricos brinquedos eletrônicos 

Automaticamente eu imagino 

A molecada lá da área como é que tá  
Provavelmente correndo pra lá e pra cá 

 

Jogando bola descalços nas ruas de terra 
É... brincam do jeito que dá 

[ … ] 

Olha só aquele clube, que da hora  
Olha aquela quadra, olha aquele campo, olha... 

Olha quanta gente 
Tem sorveteria, cinema, piscina quente 

[ … ] 

Aqui não vejo nenhum clube poliesportivo 
Pra molecada frequentar nenhum incentivo 
O investimento no lazer é muito escasso 

O centro comunitário é um fracasso  
 

RACIONAIS MCs. Racionais MCs. São Paulo: Zimbabwue, 1994 (fragmento) 
 

A letra da canção apresenta uma realidade social quanto à distribuição distinta dos 
espaços de lazer onde 
(A) retrata a ausência de opções de lazer para a população de baixa renda, por falta de espaço 

adequado. 
(B) ressalta a irrelevância das opções de lazer para diferentes classes sociais, que o acessam à sua 

maneira. 
(C) expressa o desinteresse das classes sociais menos favorecidas economicamente pelas atividades 

de lazer. 
(D) implica condições desiguais de acesso ao lazer, pela falta de infraestrutura e investimentos em 

equipamentos para as classes menos favorecidas. 
(E) aponta para o predomínio do lazer contemplativo, nas classes favorecidas economicamente; e 

do prático, nas menos favorecidas. 
 
JUSTIFICATIVA DA QUESTÃO CORRETA: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 
BOAS FÉRIAS!!! 


