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   APRESENTAÇÃO 

       O trabalho teórico de Educação Física 2º bimestre/2020 aborda a Educação Física e o ENEM. 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, seguem algumas questões 

relacionadas, com objetivo de análise e percepção das características da prova do ENEM. Bom trabalho! 

METODOLOGIA 

       Para a realização do trabalho você deverá responder as questões abaixo, marcando a alternativa correta 
e justificar a sua resposta.  
       Esta avaliação deverá ser enviada por e-mail para que sejam feitas as devidas correções. 
      Alunos do olimpo Asa Sul enviar para: jotaparanamorais@hotmail.com 
      Alunos do olimpo Águas Claras enviar para: marinamaiaaraujo@gmail.com 
QUESTÃO 1 (2,0)  

 
Disponível em: http://www.wordinfo.info. Acesso em: 27 abr. 2010. 

O homem evoluiu. Independentemente de teoria, essa evolução ocorreu de várias formas. No que concerne à 

evolução digital, o homem percorreu longo trajeto da pedra lascada ao mundo virtual. Tal fato culminou em um 

problema físico habitual, ilustrado na imagem, que propicia uma piora na qualidade de vida do usuário, uma 

vez que 

( A ) a utilização demasiada do computador tem proporcionado o surgimento de cientistas que apresentam 

lesão por esforço repetitivo. 

( B ) o homem criou o computador, que evoluiu, e hoje opera várias ações antes feitas pelas pessoas, 

tornando-as sedentárias ou obesas. 

( C ) o uso contínuo do computador de forma inadequada tem ocasionado má postura corporal. 

( D ) a evolução ocorreu e com ela evoluíram as dores de cabeça, o estresse e a falta de atenção à família. 

( E ) a vida sem o computador tornou-se quase inviável, mas se tem diminuído problemas de visão cansada. 

 

JUSTIFICATIVA: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 
 

QUESTÃO 2 (2,0) 
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Adolescentes: mais altos, gordos e preguiçosos 

     A oferta de produtos industrializados e a falta de tempo têm sua parcela de responsabilidade no aumento 

da silhueta dos jovens. “Os nossos hábitos alimentares, de modo geral, mudaram muito”, observa Vivian 

Ellinger, presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM), no Rio de Janeiro. 

Pesquisas mostram que, aqui no Brasil, estamos exagerando no sal e no açúcar, além de tomar pouco leite e 

comer menos frutas e feijão. 

     Outro pecado, velho conhecido de quem exibe excesso de gordura por causa da gula, surge como marca 

da nova geração: a preguiça. “Cem por cento das meninas que participam do Programa não praticavam 

nenhum esporte”, revela a psicóloga Cristina Freire, que monitora o desenvolvimento emocional das 

voluntárias. 

     Você provavelmente já sabe quais são as consequências de uma rotina sedentária e cheia de gordura. “E 

não é novidade que os obesos têm uma sobrevida menor”, acredita Claudia Cozer, endocrinologista da 

Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica. Mas, se há cinco anos os 

estudos projetavam um futuro sombrio para os jovens, no cenário atual as doenças que viriam na velhice já 

são parte da rotina deles. “Os adolescentes já estão sofrendo com hipertensão e diabete”, exemplifica 

Claudia. 

DESGUALDO, P. Revista Saúde. Disponível em: http://saude.abril.com.br. Acesso em: 28 jul. 2012 (adaptado). 

 

Sobre a relação entre os hábitos da população adolescente e as suas condições de saúde, as informações 

apresentadas no texto indicam que 

 ( A ) a diminuição do consumo de alimentos fontes de carboidratos combinada com um maior consumo de 

alimentos ricos em proteínas contribuíram para o aumento da obesidade entre os adolescentes. 

( B ) a maior participação dos alimentos industrializados e gordurosos na dieta da população adolescente tem 

tornado escasso o consumo de sais e açúcares, o que prejudica o equilíbrio metabólico. 

( C ) a ocorrência de casos de hipertensão e diabetes entre os adolescentes advém das condições de 

alimentação, enquanto que na população adulta os fatores hereditários são preponderantes. 

( D ) a falta de atividade física somada a uma alimentação nutricionalmente desequilibrada constituem fatores 

relacionados ao aparecimento de doenças crônicas entre os adolescentes. 

( E )  a prática regular de atividade física é um importante fator de controle da diabetes entre a população 

adolescente, por provocar um constante aumento da pressão arterial sistólica. 

 

JUSTIFICATIVA: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 
QUESTÃO 3 (2,0) 
Uso de suplementos alimentares por adolescentes 

     Evidências médicas sugerem que a suplementação alimentar pode ser benéfica para um pequeno grupo 

de pessoas, aí incluídos atletas competitivos, cuja dieta não seja balanceada. Tem-se observado que 

adolescentes envolvidos em atividade física ou atlética estão usando cada vez mais tais suplementos. A 



prevalência desse uso varia entre os tipos de esportes, aspectos culturais, faixas etárias (mais comum em 

adolescentes) e sexo (maior prevalência em homens). Poucos estudos se referem a frequência, tipo e 

quantidade de suplementos usados, mas parece ser comum que as doses recomendadas sejam excedidas. 

A mídia é um dos importantes estímulos ao uso de suplementos alimentares ao veicular, por exemplo, o mito 

do corpo ideal. Em 2001, a indústria de suplementos alimentares investiu globalmente US$ 46 bilhões em 

propaganda, como meio de persuadir potenciais consumidores a adquirir seus produtos. Na adolescência, 

período de autoafirmação, muitos deles não medem esforços para atingir tal objetivo. 

ALVES, C.; LIMA, R. J. Pediatr. v.85, n.4, 2009 (fragmento). 

Sobre a associação entre a prática de atividades físicas e o uso de suplementos alimentares, o texto informa 

que a ingestão desses suplementos 

( A )  é indispensável para as pessoas que fazem atividades físicas regularmente. 

( B )  é indicada para atividades físicas como a musculação com fins de promoção da saúde. 

( C )  direciona-se para adolescentes com distúrbios metabólicos e que praticam atividades físicas. 

( D )  melhora a saúde do indivíduo que não tem uma dieta balanceada e nem pratica atividades físicas. 

( E )  é estimulada pela indústria voltada para adolescentes que buscam um corpo ideal. 

 

JUSTIFICATIVA: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 
QUESTÃO 4 (2,0) 

 
A charge retrata um comportamento recorrente nos dias atuais: a insatisfação das pessoas com o peso. No 
entanto, do ponto de vista orgânico, o peso corporal se torna um problema à saúde quando 

( A ) estimula a adesão à dieta. 

( B ) aumenta conforme a idade. 

( C ) expressa a inatividade da pessoa. 

( D ) provoca modificações na aparência. 

( E ) acomete o funcionamento metabólico. 

 

JUSTIFICATIVA: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 



 
QUESTÃO 05 (2,0) 

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. EFDeportes, 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. 

 

JUSTIFICATIVA: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 
 


