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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) 

2. 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: 1ºA AS – NOME COMPLETO 
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QUESTÃO 1 (2,0) 
 
Treinamento Funcional 
 

Recentemente, o treinamento funcional vem conquistando seu espaço dentro das academias de 
forma personalizada, devido a sua forma de aplicação e por auxiliar as pessoas nas suas funções 
cotidianas. Utilizando assim, movimentos básicos que executamos no nosso dia a dia como agachar, 
pegar um objeto no chão, manusear um objeto pesado. Dessa forma, o programa de treinamento 
funcional passou a ser empregado em programas de condicionamento físico e desempenho atlético, 
com objetivo de minimizar possíveis lesões.  

(PRANDI, 2011)- fragmento adaptado.  
 
Considerando o texto acima, percebe-se que o treinamento funcional: 
(A) exige a execução correta somente dos indivíduos que estão bem condicionados. 
(B) envolve movimentos específicos para o desenvolvimento das atividades da vida diária dos 

indivíduos, visando diminuir lesões. 
(C) conquistou espaço como uma modalidades física, unicamente porque muitos atletas utilizam 

estes treinos para alcançarem sua performance. 
(D) tem relação com a reabilitação, pois aumenta as chances de contusões.  
(E) é realizado e executado apenas em academias e centros de treinamento físico desportivos 

adequados a prática da atividade. 
 
QUESTÃO 2 (2,0) 
 
Meditação e saúde mental 
 

Tédio, irritação, ansiedade, dificuldade de concentração, medo... Isolado em casa, é possível que 
você já tenha sentido alguma dessas emoções desde que a pandemia do coronavírus (Sars-CoV-2) 
chegou ao Brasil. Uma das estratégias para preservar a saúde mental em tempos conturbados como 
esse é a meditação.  

“Ela ajuda a viver no momento presente e a aceitar uma situação onde não há muito o que 
fazer. Isso sem contar o relaxamento e a menor produção de hormônios ligados ao estresse”, 
explica Camila Vorkapic, bióloga com pós-doutorado em neurofisiologia, pela Universidade Federal 
de Sergipe (UFS).  
 

Para obter tais vantagens, contudo, é fundamental adotar uma rotina. A meditação funciona 
mais ou menos como o exercício físico: você deve treinar com frequência para melhorar sua 
resistência e seu desempenho. “Não adianta pensar em efeitos imediatos”, destaca Elisa Kozasa, 
neurocientista da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein, que conduz diversos 
experimentos envolvendo a meditação. “Os benefícios surgem ao longo das sessões.”  

 

Disponível em: http://www.efdesporte.com. (Adaptado). 
 
De acordo com o texto, a meditação: 
(A) auxilia o indivíduo a viver no momento presente aumentando sua qualidade de vida e saúde. 
(B) é adquirida através de técnicas, assim como a fisioterapia, onde o indivíduo deve exercitar 

frequentemente para melhorar a resistência e diminuir a fazedura. 
(C) é realizada através de pausas durante o todo o dia, especialmente quando estamos mais 

atentos. 
(D) está relacionada com o hormônio cortisol, o “hormônio do prazer”. 
(E) é um grande desafio devido a presença de pensamentos intrusos que não nos impedem de viver 

no “aqui e agora”. 
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QUESTÃO 3 (2,0) 
 
Educação para a saúde mediante programas de educação física escolar 
 

A educação para a saúde deverá ser alcançada mediante interação de ações que possam 
envolver o próprio homem, mediante suas atitudes frente às exigências ambientais representadas 
pelos hábitos alimentares, estado de estresse, opções de lazer, atividade física, agressões 
climáticas, etc. Dessa forma, parece evidente que o estado de ser saudável não é algo estático. Pelo 
contrário, torna-se necessário adquiri-lo e construí-lo de forma individualizada, constantemente, ao 
longo de toda a vida, apontando para o fato de que saúde é educável, e, portanto, deve ser tratada 
não apenas com base em referenciais de natureza biológica e higienista, mas sobretudo em um 
contexto didático-pedagógico. 

GUEDES, D.P. Motriz. n. 1, 1999. 
 
A educação para a saúde pressupõe a adoção de comportamentos com base na interação de fatores 
relacionados à: 
(A) Adesão a programas de lazer. 
(B) Opção por dietas balanceadas. 
(C) Constituição de hábitos saudáveis. 
(D) Evasão de ambientes estressores. 
(E) Realização de atividades físicas esporadicamente. 
 
QUESTÃO 4 (2,0) 
 
Jogos Olímpicos e Paralímpicos- valores  
 
Tanto os Jogos Olímpicos quanto os Paralímpicos são mais que uma corrida por recordes, medalhas 
e busca da excelência. Por trás deles está a filosofia do barão Pierre de Coubertin, fundador do 
Movimento Olímpico. Como educador, ele viu nos Jogos a oportunidade para que os povos 
desenvolvessem valores, que poderiam ser aplicados não somente ao esporte, mas à educação e à 
sociedade. Existem atualmente sete valores associados aos Jogos. Os valores olímpicos são: a 
amizade, a excelência e o respeito, enquanto os valores paralímpicos são: a determinação, a 
coragem, a igualdade e a inspiração. 
 

MIRAGAYA, A. Valores para toda a vida Disponível em: www.esporteessencial.com.br. Acesso em: 9 ago. 2017 (adaptado). 
 
No contexto das aulas de Educação Física escolar, os valores olímpicos e paralímpicos podem ser 
identificados quando o colega: 
(A) procura entender o próximo, assumindo atitudes positivas como simpatia, empatia, honestidade, 

compaixão, confiança e solidariedade, o que caracteriza apenas o valor da igualdade. 
(B) faz com que todos possam ser iguais e receber o mesmo tratamento, assegurando 

imparcialidade, oportunidades e tratamentos iguais para todos, o que caracteriza o valor da 
amizade. 

(C) dá o melhor de si na vivência das diversas atividades relacionadas ao esporte ou aos jogos, 
participando e progredindo de acordo com seus objetivos próprios, o que caracteriza o valor da 
coragem. 

(D) manifesta a habilidade de enfrentar a dor, o sofrimento, o medo, a incerteza e a intimidação nas 
atividades, agindo corretamente contra a vergonha, a desonra e o desânimo, o que caracteriza o 
valor da determinação. 

(E) inclui em suas ações o fair play (jogo limpo), a honestidade, o sentimento positivo de 
consideração por outra pessoa, o conhecimento dos seus limites, a valorização de sua própria 
saúde e o combate ao doping, o que caracteriza o valor do respeito. 
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QUESTÃO 5 (2,0) 
 

 
 
O desenvolvimento das capacidades físicas (qualidades motoras passíveis de treinamento) ajuda na 
tomada de decisões em relação à melhor execução do movimento. A capacidade física predominante 
no movimento representado na imagem é: 
(A) a velocidade, que permite ao músculo executar uma sucessão rápida de gestos em 

movimentação de intensidade máxima. 
(B) resistência, que admite a realização de movimentos durante considerável período de tempo, sem 

perda da qualidade da execução. 
(C) a flexibilidade, que permite a amplitude máxima de um movimento, em uma ou mais 

articulações, sem causar lesões. 
(D) a agilidade, que possibilita a execução de movimentos rápidos e ligeiros com mudanças de 

direc ̧ão. 
(E) o equilíbrio, que permite a realização dos mais variados movimentos, com o objetivo de 

sustentar o corpo sobre uma base. 
 


