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  APRESENTAÇÃO 

       A avaliação de Educação Física do 1º bimestre/2020 faz a relação Educação Física e ENEM.  
METODOLOGIA 

      Analise os enunciados e responda marcando o item correto correspondente. As questões possuem perfil 
interdisciplinar e interpretativo! Bom trabalho!  

 
QUESTÃO 01 - 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. 

QUESTÃO 02 - Entrevista com Terezinha Guilhermina – Terezinha Guilhermina é uma das atletas mais premiadas 

da história paraolímpica do Brasil e um dos principais nomes do atletismo mundial. Está no Guinness Book de 
2013/2014 como a “cega” mais rápida do mundo. 

Observatório: Quais os desafios você teve que superar para se consagrar como atleta profissional? 

Terezinha Guilhermina: Considero a ausência de recursos financeiros, nos três primeiros anos da minha carreira, como 
meu principal desafio. A falta de um atleta-guia, para me auxiliar nos treinamentos, me obrigava a treinar sozinha e, por 
não enxergar bem, acabava sofrendo alguns acidentes como trombadas e quedas. 

Observatório: Como está a preparação para os Jogos Paraolímpicos de 2016? 

Terezinha Guilhermina: Estou trabalhando intensamente, com vistas a chegar lá bem melhor do que estive em Londres. 
E, por isso, posso me dedicar a treinos diários, trabalhos preventivos de lesões e acompanhamento psicológico e 
nutricional da melhor qualidade.      Revista do Observatório Brasil de Igualdade de Gênero, n. 6, dez. 2014 (adaptado). 

O texto permite relacionar uma prática corporal com uma visão ampliada de saúde. O fator que possibilita 
identificar essa perspectiva é o(a): 

a) aspecto nutricional. 

b) condição financeira. 

c) prevenção de lesões. 

d) treinamento esportivo. 

e) acompanhamento psicológico. 
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QUESTÃO 03 - O filme Menina de ouro conta a história de Maggie Fitzgerald, uma garçonete de 31 anos que vive 
sozinha em condições humildes e sonha em se tornar uma boxeadora profissional treinada por Frankie Dunn. 

Em uma cena, assim que o treinador atravessa a porta do corredor onde ela se encontra, Maggie o aborda e, a 
caminho da saída, pergunta a ele se está interessado em treiná-la. Frankie responde: “Eu não treino garotas”. Após essa 
fala, ele vira as costas e vai embora. Aqui, percebemos, em Frankie, um comportamento ancorado na representação de 
que boxe é esporte de homem e, em Maggie, a superação da concepção de que os ringues são tradicionalmente 
masculinos. 

Historicamente construída, a feminilidade dominante atribui a submissão, a fragilidade e a passividade a uma 
“natureza feminina”. Numa concepção hegemônica dos gêneros, feminilidades e masculinidades encontram-se em 
extremidades opostas. 

No entanto, algumas mulheres, indiferentes as convenções sociais, sentem-se seduzidas e desafiadas a 
aderirem à prática das modalidades consideradas masculinas. É o que observamos em Maggie, que se mostra 
determinada e insiste em seu objetivo de ser treinada por Frankie. 

FERNANDES. V; MOURÃO. L. Menina de ouro e a representação de feminilidades plurais. Movimento, n. 4, out-dez. 2014 (adaptado). 

A inserção da personagem Maggie na prática corporal do boxe indica a possibilidade da construção de uma 
feminilidade marcada pela 

a) adequação da mulher a uma modalidade esportiva alinhada a seu gênero. 

b) valorização de comportamentos e normalmente associados à mulher. 

c) transposição de limites impostos à mulher num espaço de predomínio masculino. 

d) aceitação de padrões sociais acerca da participação da mulher nas lutas corporais. 

e) naturalização de barreiras socioculturais responsáveis pela exclusão da mulher no boxe. 

QUESTÃO 04 - Obesidade causa doença 

A obesidade tornou-se uma epidemia global, segundo a Organização Mundial da Saúde, ligada à Organização 
das Nações Unidas. O problema vem atingindo um número cada vez maior de pessoas em todo o mundo, e entre as 
principais causas desse crescimento estão o modo de vida sedentário e a má alimentação. Segundo um médico 
especialista em cirurgia de redução de estômago, a taxa de mortalidade entre homens obesos de 25 a 40 anos é 12 
vezes maior quando comparada à taxa de mortalidade entre indivíduos de peso normal. O excesso de peso e de gordura 
no corpo desencadeia e piora problemas de saúde que poderiam ser evitados. Em alguns casos, a boa notícia é que a 
perda de peso leva à cura, como no caso da asma, mas em outros, como o infarto, não há solução. 

FERREIRA, T. Disponível em: http://revistaepoca.globo.com. Acesso em: 2 ago. 2012 (adaptado). 

O texto apresenta uma reflexão sobre saúde e aponta o excesso de peso e de gordura corporal dos indivíduos 
como um problema, relacionando-o ao: 

A) padrão estético, pois o modelo de beleza dominante na sociedade requer corpos magros. 

B) equilíbrio psíquico da população, pois esse quadro interfere na autoestima das pessoas. 

C) quadro clínico da população, pois a obesidade é um fator de risco para o surgimento de diversas doenças crônicas. 

D) preconceito contra a pessoa obesa, pois ela sofre discriminação em diversos espaços sociais. 

E) desempenho na realização das atividades cotidianas, pois a obesidade interfere na performance. 

 

A atividade pode ser feita nessa folha de orientação (imprimir, preferencialmente, frente e verso), no 
caderno ou em uma folha avulsa. A entrega do trabalho será presencial, em data a ser marcada, 
quando retornarmos às aulas presenciais. 
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