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APRESENTAÇÃO!  
 

O trabalho teórico de Educação Física 3º bimestre/2021 aborda a Educação Física em um contexto amplo e 
global. 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, algumas das 
questões relacionadas, compreenderão características da prova do ENEM. Bom trabalho! 
 
METODOLOGIA 
 

Para a realização do trabalho, o aluno deverá responder às questões abaixo, marcando a alternativa 
correta, justificando cada uma delas.  
 

Para enviar seu trabalho, o aluno deverá salvar o arquivo no Google Drive e descrever, no campo assunto 
do e-mail, a nomenclatura apresentada a seguir, segundo a sua série, turma (Exemplo):  
 
EDUCAÇÃO FÍSICA – Série – Turma – NOME COMPLETO 
DATA DE ENTREGA: postar do Drive até dia 17/AGOSTO/2021. 
 
QUESTÃO 1 (2,0) 
 

A história do futebol é uma triste viagem do prazer ao dever. Ao mesmo tempo em que o esporte se tornou 
indústria, foi desterrando a beleza que nasce da alegria de jogar só pelo prazer de jogar. Neste mundo do fim 
do século, o futebol profissional condena o que é inútil, o que não é rentável, ninguém ganha nada com esta 
loucura que faz com que o homem seja menino por um momento, jogando como menino que brinca com o 
balão de gás e como o gato que brinca com o novelo de lã: bailarino que dança com uma bola leve como o 
balão que sobe ao ar e o novelo que roda, jogando sem saber que joga, sem motivo, sem relógio e sem juiz. O 
jogo se transformou em espetáculo, com poucos protagonistas e muitos espectadores, futebol para olhar, e o 
espetáculo se transformou num dos negócios mais lucrativos do mundo, que não é organizado para ser jogado, 
mas para impedir que se jogue. A tecnocracia do esporte profissional foi impondo um futebol de pura 
velocidade e muita força, que renuncia à alegria, atrofia a fantasia e proíbe a ousadia.  

GALEANO, E. Futebol ao sol e à sombra. Porto Alegre: L&PM, 1995.  
 

As transformações que marcam a trajetória histórica do futebol, especialmente aquelas identificadas no 
texto, se caracterizam pelo(a) 
a)  redução dos níveis de competitividade, o que tornou o futebol um esporte mais organizado e 

mundialmente conhecido.  
b)  processo de mercadorização e espetacularização que tem possibilitado o crescimento do número dos 

praticantes e dos espaços usados para sua prática.  
c)  redução às formas mais padronizadas, seguida de uma crescente tendência ao aparecimento de 

regionalismos na forma de vivenciar a prática do futebol. 
d)  tendência de desaparecimento de sentidos sociais e estéticos, característicos nos jogos e nas 

brincadeiras populares.  
e)  processo de espetacularização e elevação dos indicadores estéticos do futebol, resultado da aplicação 

dos avanços científicos e tecnológicos. 
 
JUSTIFICATIVA DA QUESTÃO CORRETA:  
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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QUESTÃO 02 - (2,0) 
 

Nas últimas décadas, a capoeira está cada vez mais presente no ambiente escolar, seja por intermédio de 
estudantes que a praticam nos intervalos das aulas, seja como parte das propostas curriculares de diversas 
instituições de ensino.  

Disponível em: http://crv.educacao.mg.gov.br (adaptado).  
 

Cada vez mais reconhecida, a capoeira é considerada a 14ª expressão artística do país, registrada como 
patrimônio imaterial pelo IPHAN. Sua prática representa nas escolas um(a) 
a)  atividade que proporciona diálogo e inclusão para os praticantes.  
b)  alternativa que contraria o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente).  
c)  meio didático desvinculado da cultura popular.  
d)  movimento teórico e intelectual sem práxis coletiva.  
e)  prática sem vínculo identitário e cultural. 

 
JUSTIFICATIVA DA QUESTÃO CORRETA: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
QUESTÃO 03 - (2,0) 
 

Nas últimas décadas, a capoeira está cada vez mais presente no ambiente escolar, seja por intermédio de 
estudantes que a praticam nos intervalos das aulas, seja como parte das propostas curriculares de diversas 
instituições de ensino.  

Disponível em: http://crv.educacao.mg.gov.br (adaptado).  
 
Cada vez mais reconhecida, a capoeira é considerada a 14ª expressão artística do país, registrada como 
patrimônio imaterial pelo IPHAN. Sua prática representa nas escolas um(a) 
a)  atividade que proporciona diálogo e inclusão para os praticantes.  
b)  alternativa que contraria o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente).  
c)  meio didático desvinculado da cultura popular.  
d)  movimento teórico e intelectual sem práxis coletiva.  
e)  prática sem vínculo identitário e cultural. 

 
JUSTIFICATIVA DA QUESTÃO CORRETA:  
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
QUESTÃO 04 - (2,0) 
 

[...] esporte, as ginásticas, a dança, as artes marciais, as práticas de aptidão física tornam-se, cada vez 
mais, produtos de consumo (mesmo que apenas como imagens) e objetos de conhecimento e informação 
amplamente divulgados ao grande público. Jornais, revistas, videogames, rádio e televisão difundem ideias 
sobre a cultura corporal do movimento.  

Betti, M.; Zuliani, L. R. Educação Física Escolar: uma proposta de diretrizes pedagógicas.  
Revista Mackenzie de Educação Física e Esporte. São Paulo, 2002.  

 
Essa difusão possibilitou o acesso a uma diversidade de atividades físicas e esportes coletivos praticados ao 
redor do mundo, que  
a)  promoveu um aumento, no Brasil, da prática de esportes como a ginástica e uma diminuição da prática 

do voleibol e basquetebol.  
b)  permitiu uma maior compreensão de esportes praticados em alguns países e/ou comunidades, de 

acordo com as suas características sociais e regionais. 
c)  diminuiu a prática de esportes desse tipo em algumas regiões do Brasil, pois são considerados 

excessivamente agressivos e necessitam de muitos jogadores.  
d)  aumentou o número de pessoas ao redor do mundo que praticam esportes desse tipo e diminuiu a 

prática das artes marciais como o karatê.  
e)  estimulou o ensino de algumas lutas, como, por exemplo, a capoeira, por ser considerada étnica e 

envolver um único grupo social. 
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JUSTIFICATIVA DA QUESTÃO CORRETA:  
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
QUESTÃO 05 - (2,0) 
 

O debate sobre o conceito de saúde refere-se à importância de minimizar a simplificação que abrange o 
entendimento do senso comum sobre esse fenômeno. É possível entendê-lo de modo reducionista, tão 
somente, à luz dos pressupostos biológicos e das associações estatísticas presentes nos estudos 
epidemiológicos. Os problemas que daí decorrem são: a) o foco centra-se na doença; b) a culpabilização do 
indivíduo frente à sua própria doença; c) a crença na possibilidade de resolução do problema encerrando-se 
uma suposta causa, a qual recai no processo de medicalização; d) a naturalização da doença; e) o ceticismo em 
relação à contribuição de diferentes saberes para auxiliar na compreensão dos fenômenos relacionados à 
saúde.  

BAGRICHEVSKY, M. et al. Considerações teóricas acerca das questões relacionadas à promoção da saúde. In: 
BAGRICHEVSKY, M.; PALMA, A.; ESTEVÃO, A. (Org.). A saúde em debate na educação física.  

Blumenau: Edibes, 2003.  
 
O texto apresenta uma reflexão crítica sobre o conceito de saúde, que deve ser entendida mediante  
a)  dados estatísticos presentes em estudos epidemiológicos.  
b)  pressupostos relacionados à ausência de doenças nos indivíduos.  
c)  responsabilização dos indivíduos pela adoção de hábitos saudáveis.  
d)  intervenção da medicina nos diferentes processos que acometem a saúde.  
e)  compreensão dos fenômenos sociais, políticos e econômicos relacionados à saúde. 

 
JUSTIFICATIVA DA QUESTÃO CORRETA:  
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 

BOA PROVA! 
 
 
 


