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1. Vocêreceberáádofiscaldesaala:
a) uma folha de resposttas destinada à marcação das
respostasdasquestõeso
objetivas;
b) esse cadeerno de prova contendo 30 (trinta) questtões
objetivas, cada qual com
m cinco alternaativas de respo
ostas
(A,B,C,DeE).
2. Verifique se o caderno esttá completo, sem repetição de
questõesoufaalhas.Casocon
ntrário,notifiqueeimediatamenteo
fiscaldesalap
paraquesejamttomadasasdevvidasprovidênciias.
3. As questões objetivas
o
são id
dentificadas pelo número situ
uado
acimadoseueenunciado.
4. Aoreceberaffolhaderespostas,vocêdeve::
a) conferir seus
s
dados peessoais, em esspecial seu no
ome,
número de
d inscrição e o número do
d documento de
identidadee;
b) ler atentamente as instrruções para o preenchimento
o da
folhadereespostas;
c) marcar na
n folha de respostas
r
o campo
c
relativo
o à
confirmação do tipo/corr de prova, conforme o cadeerno
quevocêrrecebeu;
d) assinar seeu nome, apenas nos espaços reservados, com
c
canetaesfferográficadettintaazuloupreeta.
mitido:
5. Duranteaapliicaçãodaprovaanãoseráperm
a) qualquerttipodecomunicaçãoentreoscandidatos;
b) levantard
dacadeirasem adevidaautorrizaçãodofiscaalde
sala;
c) portar aparelhos eletrônicos, tais com
mo bipe, teleffone
celular, aggenda eletrônicca, notebook, palmtop,
p
recep
ptor,
gravador, máquina de calcular, mááquina fotográáfica
digital, co
ontrole de alarme de carro etc., bem co
omo
relógiodeequalquermod
delo,óculosesccurosouquaisq
quer
acessórioss de chapelariaa, tais como ch
hapéu, boné, go
orro
etc. e, ainda, lápis, lap
piseira (grafite)), corretor líqu
uido
e/ou borrracha. Tal infração poderá acarretarr a
eliminação
osumáriadocandidato.
6. O preenchim
mento da follha de respo
ostas, de intteira
responsabilidaade do candidaato, deverá serr feito com can
neta
esferográficad
detintaindelévveldecorpretaaouazul.Nãosserá
permitida a troca da folh
ha de resposstas por erro do
candidato.

nível para a realização daa prova é dee
7. O tempo dispon
dua
ashoras,jáinccluídootempo paraamarcaççãodafolhadee
resspostas.
8. Resserve tempo suficiente
s
paraa o preenchim
mento de suass
resspostas. Para fins de avaaliação, serão levadas em
m
con
nsideração apeenas as marcações realizadaas na folha dee
resspostas,nãosendopermitido anotarinformaçõesrelativass
às suas respostass em qualquerr outro meio que
q não seja o
o
pró
ópriocadernod
deprova.
9. Os candidatosinsscritosparaum
madisciplinaterrãoduashorass
eretirardasalaa
parrarealizaçãodaaprovaesomentepoderãose
apó
ós60(sessentaa)minutosdeaaplicação,conttudosemlevarr
ocadernodeprovva.
9.1
1. Ocandidato
opoderálevar ocadernodep
provasomentee
nos últimoss 30 (trinta) minutos que antecedem o
o
términodaaaplicação.
10.Os candidatosinsscritosparaduaasdisciplinaste
erão4(quatro))
horraspararealizaaçãodaprovaeesomentepod
derãoseretirarr
dasalaapós90(n
noventa)minuttosdeaplicação
o,contudosem
m
levvarocadernodeprova.
10..1. Ocandidato
opoderálevar ocadernodep
provasomentee
nos últimoss 60 (sessenta)) minutos que
e antecedem o
o
términodaaaplicação.
11.Ao terminar a pro
ova, entregueaa folha de resp
postas ao fiscall
a
da sala e deixe o local de prova. Caso voccê se negue a
enttregar,seráelim
minadodocon
ncurso.
12.A FGV
F
realizará a coleta da imp
pressão digital dos
d candidatoss
nafolhaderesposstas.
13.Oscandidatospod
derãosersubm
metidosasistem
madedetecção
o
do do ingresso e da saída de sanitárioss
de metais quand
durrantearealizaççãodaprova.A
Aosairdasala, aotérminodaa
pro
ova,ocandidato
onãopoderáu
usarosanitário..
14.Os gabaritos preliminares daas provas ob
bjetivas serão
o
divvulgados no dia
d 18/11/201
13, no endere
eço eletrônico
o
ww
ww.fgv.br/fgvprojetos/concurrsos/pebsp.
15.O prazo para intterposição de recursos contrra os gabaritoss
pre
eliminares seráá das 0h00min
n do dia 19/11/2013 até ass
23h
h59mindodia 20/11/2013,observadoohorráriooficial,no
o
end
dereço www.fgv.br/fgvprojjetos/concurso
os/pebsp, porr
me
eiodoSistemaEEletrônicodeIn
nterposiçãodeRecurso
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EducaçãoFísica

Com relação à presença da mídia no cotidiano dos alunos,
analiseasafirmativasaseguir.
I. Amídiatransmiteinformações,alimentaoimaginárioedita
atitudes.
II. A mídia desconstrói novos sentidos e modalidades de
entretenimentoeconsumo.
III. AescoladevetornarͲse,explícitaeintencionalmente,mais
um contexto de mediação que se interpõe entre os(as)
alunos(as)easmídias.
Assinale:
(A) sesomenteasafirmativasIeIIestiveremcorretas.
(B) sesomenteasafirmativasIIeIIIestiveremcorretas.
(C) sesomenteasafirmativasIeIIIestiveremcorretas.
(D) sesomenteaafirmativaIIIestivercorreta.
(E) setodasasafirmativasestiveremcorretas.

01
Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais, três aspectos
são fundamentais para a prática pedagógica do Professor de
EducaçãoFísica.
Um desses aspectos afirma que o professor deve “reverter o
quadro histórico da área de seleção entre indivíduos aptos e
inaptos para as práticas corporais, resultante da valorização
exacerbadadodesempenhoedaeficiência.”(BRASIL,1998;p.19)
OtrechoemdestaquerefereͲseao
(A) PrincípiodaInclusão.
(B) PrincípiodaEficiência.
(C) PrincípiodaDiversidade.
(D) PrincípiodoGênero.
(E) PrincípiodoDesempenho.

05
Oprofessor,aosedepararcomumalunoemsuaturmaquefaz
usodemedicamentosparacontroledapressãoarterial,deve
(A) comunicar à direção a impossibilidade de que este aluno
participedesuasaulas,umavezqueahipertensãoarterial
éumadasprincipaiscausasdecomplicaçõescardíacas.
(B) solicitar a apresentação de declaração do médico sobre a
situação clínica do aluno e, até a apresentação desta,
oalunodeveserimpedidoderealizarasaulas.
(C) permitirqueoalunoparticipedasaulasnormalmente,pois
hipertensosmedicadosnãopossuemlimitaçãoàpráticade
atividadefísica.
(D) solicitaradeclaraçãodomédicosobreasituaçãoclínicado
aluno e, até a apresentação desta, o aluno deve receber,
duranteasaulas,maioratençãoporpartedoprofessor.
(E) permitir que o aluno participe das aulas de forma muito
controlada, para garantir a plena utilização de suas
capacidadesfísicas.

02
Combasenosprincípiosdadiversidadeedainclusão,definidos
nos Parâmetros Curriculares Nacionais (1998), assinale
aafirmativacorreta.
(A) O professor deve ser capaz de detectar as características
dos alunos e desenvolver atividades individualizadas,
específicasparacadagrupo.
(B) O professor deve aplicar a mesma aula a todos os alunos,
desconsiderandosuascaracterísticasespecíficas,demodoa
nãodiscriminarnenhumaluno.
(C) Oprofessordevesecapazdeaplicarumaaulaquevalorize
as características particulares dos alunos, garantindo que
todostenhamespaçonasatividades.
(D) O professor não deve se preocupar com características
pessoaiseculturaisdosalunos,poisoconteúdodaaulajá
estádefinidonosparâmetroscurriculares.
(E) Oprofessordeveidentificasalunoscomdiferentesníveisde
habilidadequedevemseralocadosemturmasespecíficas,
demodoanãoseremdiscriminadospelosoutros.

06
Segundo Corsino (2010), “muito se ouve entre professores de
EducaçãoFísica,queasdiferençasdehabilidadeentremeninas
e meninos são naturais, argumento este que quase sempre se
passaporumaconvincentejustificativaparaasseparaçõespor
sexo”.
Com relação às aulas mistas de Educação Física, analise as
afirmativasaseguir.
I. Elas podem prover oportunidades para que meninos e
meninas convivam, observemͲse, descubramͲse e possam
aprenderasertolerantes.
II. Elas podem prover oportunidades para que meninos e
meninasnãodiscriminemecompreendamasdiferenças,de
forma a não reproduzir, de forma estereotipada, relações
sociaisautoritárias.
III. Elas podem prover oportunidades para que meninos e
meninas tenham clareza sobre suas diferenças físicas e
intelectuais.
Assinale:
(A) setodasasafirmativasestiveremcorretas.
(B) sesomenteasafirmativasIeIIestiveremcorretas.
(C) sesomenteasafirmativasIeIIIestiveremcorretas.
(D) sesomenteasafirmativasIIeIIIestiveremcorretas.
(E) sesomenteaafirmativaIIIestivercorreta.

03
Leiaofragmentoaseguir.
“Ocorpohumano,comoqualqueroutrarealidadedomundo,é
_____ concebido e a análise de sua representação _____
oferece uma via de acesso à estrutura de uma sociedade
particular.Cadasociedadeelegeumcertonúmerodeatributos
que configuram o que e como o homem deve ser, tanto do
ponto de vista intelectual ou moral quanto do ponto de vista
______”.(DAOLIO,2007;p.38–39)
Assinaleaalternativaquecompletacorretamenteaslacunasdo
fragmentoacima.
(A) biologicamente–biológica–social
(B) socialmente–social–físico
(C) sistemicamente–sistêmica–biológico
(D) fisicamente–física–social
(E) socialmente–física–orgânico
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APropostaCurriculardoEstadodeSãoPauloparaaEducação
Físicaestabeleceeixostemáticosatuaiserelevantesqueirãose
relacionar com os eixos de conteúdos. Entre estes está o eixo
“LazereTrabalho”.
Aesserespeito,analiseasafirmativasaseguir.
I. Os conteúdos da Educação Física devem ser incorporados
comopossibilidadesdelazertantonotempoescolarcomo
apóseste.
II. Os conteúdos da Educação Física devem ser incorporados
como forma de aprendizado sobre a importância do
controledoesforçofísicoerepousoduranteotrabalho.
III. Os conteúdos da Educação Física devem ser incorporados
como forma de aprofundar e sistematizar as experiências
do“semovimentar”.
Assinale
(A) seapenasaafirmativaIestivercorreta.
(B) seapenasaafirmativaIIestivercorreta.
(C) seapenasaafirmativaIIIestivercorreta.
(D) seapenasasafirmativasIeIIestiveremcorretas.
(E) setodasasafirmativasestiveremcorretas.

Sobre as possíveis dificuldades para a inclusão do ensino de
lutasnaescola,analiseasafirmativasaseguir.
I. A falta de vivência em lutas por parte dos professores,
tanto no cotidiano de vida como no âmbito acadêmico,
impedeapráticaadequadadelutas.
II. A falta de estrutura física e a falta de equipamentos nas
escolasinviabilizamotreinamentoadequadodasdiferentes
vertentesdaluta.
III. A preocupação com o fator violência, que julgam ser
intrínseco às práticas de luta, incompatibiliza a
possibilidadedeabordagemdesteconteúdonaescola.
Assinale:
(A) sesomenteaafirmativaIestivercorreta.
(B) sesomenteasafirmativasIeIIestiveremcorretas.
(C) sesomenteasafirmativasIeIIIestiveremcorretas.
(D) sesomenteasafirmativasIIeIIIestiveremcorretas.
(E) setodasasafirmativasestiveremcorretas.

11
O estímulo à prática da atividade física regular, seja na escola
ouforadela,temsidoreconhecidoporseusefeitosbenéficos,
principalmentenocontroledaobesidade(PALMA,2000).Esta,
queéumaquestãodesaúdepública,podesermonitoradapelo
professordeEducaçãoFísicanoâmbitodaescolapormeiodo
cálculo de um índice denominado IMC (Índice de Massa
Corporal).
Assinale a alternativa que indica a expressão que permite o
cálculodoIMC.
(A) IMC=massacorporal(kg)/altura(m2).
(B) IMC=(idade(anos)xaltura(m2))/massacorporal(kg).
(C) IMC=(massacorporal(kg)xaltura(m2))/idade(anos).
(D) IMC=(idade(anos)xmassacorporal(kg))/altura(m).
(E) IMC=altura(m2)/massacorporal(kg).

08
Sobreodiabetestipo2,analiseasafirmativasaseguir.
I. Aatividadefísicaseapresentacomoumeficienteeseguro
coadjuvantenotratamentoecontroledodiabetestipo2.
II. Está associado à obesidade e ao sedentarismo e
caracterizaͲsepelaresistênciaàaçãodainsulina.
III. Aatividadefísica mimetizaaaçãodainsulinanotransporte
daglicoseparaointeriordascélulas.
Assinale
(A) seapenasaafirmativaIestivercorreta.
(B) seapenasaafirmativaIIestivercorreta.
(C) seapenasaafirmativaIeIIIestivercorreta.
(D) seapenasasafirmativasIeIIestiveremcorretas.
(E) setodasasafirmativasestiveremcorretas.

12
A participação dos portadores de necessidades especiais nas
aulas de Educação Física pode trazer muitos benefícios,
particularmente no que diz respeito ao desenvolvimento das
capacidades perceptivas, afetivas, de integração e inserção
social.(BRASIL,1998;p.56).
Nessesentido,éimportantequeoprofessordeEducaçãoFísica
adote os procedimentos relacionados a seguir, à exceção de
um.AssinaleͲo.
(A) Analisarograueotipodelimitaçãoqueoalunoapresenta.
(B) Ser flexível, fazendo as adequações necessárias no plano
gestual,nasregrasdasatividades,nautilizaçãodemateriais
edoespaçoparaestimularoaluno.
(C) Impedirqueessealunoparticipe,porexemplo,dejogosou
danças,pormeiodacriaçãodepapeisespecíficosparasua
atuação, tendo em vista que ele deve ser visto como algo
oualguémdiferente.
(D) Favoreceraconstruçãodeumaatitudederespeitopróprio
por parte do portador de necessidades especiais e
construir, a partir da convivência com ele, atitudes de
solidariedade,respeitoeaceitação.
(E) Buscar uma atitude positiva diante das diferenças é algo
que se construirá na convivência e dependerá da postura
pedagógica afirmativa que o professor  adotar nesta
direção.

09
SobreosconteúdosrelacionadosàpráticadoAtletismo,analise
asafirmativasaseguir.
I. Saltos e corridas são atividades naturais presentes no
cotidiano das crianças e adolescentes que, naturalmente,
competem entre si como forma de mensurar seu
desempenhofrenteaosseuspares.
II. O Atletismo demonstra rica possibilidade de trabalho dos
conteúdos de outras disciplinas, especialmente da Física,
emquequestõescomovelocidade,atritoetrajetóriaestão
vivamentepresentes.
III. Acompetiçãoinerenteaumacorrida,emqueváriosalunos
disputam, individual e simultaneamente, o primeiro lugar
oferece rica oportunidade para discussão de questões
relacionadasàcompetiçãocomoorespeitoaopróximoea
ética.
Assinale:
(A) seapenasaafirmativaIestivercorreta.
(B) seapenasaafirmativaIIestivercorreta.
(C) seapenasaafirmativaIIIestivercorreta.
(D) seapenasasafirmativasIeIIIestiveremcorretas.
(E) setodasasafirmativasestiveremcorretas.
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Kishimoto(2010)discutequeojogoinfantilcarregaumasérie
de características que o distingue de outros comportamentos.
Uma destas características é definida pelo predomínio da
realidade interna sobre a externa, isto é, o sentido dado
previamentepodesersubstituídoporumnovo.
Estacaracterísticaédefinidapelaautoracomo
(A) nãoliteralidade.
(B) efeitopositivo.
(C) prioridadedoprocessodebrincar.
(D) livreescolha.
(E) controleinterno.

Segundo Schiavon e NistaͲPiccolo (2006), “a iniciação e a
vivênciadasGinásticasArtísticaeRítmica,quandotratadasde
maneira pedagógica adequada, vão enfatizar as
movimentações básicas da criança, como os movimentos
fundamentais locomotores, manipulativos e estabilizadores, o
queépossívelparacriançasapartirde2anos”.
Essas modalidades recebem pouquíssima atenção no âmbito
escolar. Sobre os possíveis motivos para que isso aconteça,
analiseositensaseguir.
I. Afaltadeequipamentosemateriaisespecíficos.
II. Ainadequaçãodosespaçosfísicosnasescolas.
III. AfaltadeinteressedosalunosempraticáͲlas.
Assinale:
(A) sesomenteoitemIestivercorreto.
(B) sesomenteoitemIIestivercorreto.
(C) sesomenteoitemIIIestivercorreto.
(D) sesomenteositensIeIIestiveremcorretos.
(E) sesomenteositensIIeIIIestiveremcorretos.

14
Leiaofragmentoaseguir.
“Obrinquedosupõeumarelaçãocomacriançaeumaabertura,
umaindeterminaçãoquantoaouso,ouseja,aausênciadeum
sistemaderegrasqueorganizamsuautilização”.
(Kishimoto,2010).
Apartirdofragmentoacima,analiseasafirmativasaseguir.
I. Ao contrário dos brinquedos, os jogos implicam, de modo
explícitoouimplícito,odesempenhodecertashabilidades
definidasporumaestruturapreexistentenopróprioobjeto
esuasregras.
II. Os brinquedos podem incorporar, também, um imaginário
préͲexistentecriadopelosdesenhosanimados,pelomundo
daficçãocientíficaepelomundoencantadodoscontosde
fada.
III. Obrinquedopropõeummundoimaginárioparaacriança.
Assinale:
(A) sesomenteaafirmativaIestivercorreta.
(B) sesomenteaafirmativaIIestivercorreta.
(C) sesomenteasafirmativasIeIIestiveremcorretas.
(D) sesomenteasafirmativasIIeIIIestiveremcorretas.
(E) setodasasafirmativasestiveremcorretas.

17
“Numerosos estudos indicam a situação socioeconômica como
um fator que influencia a ocorrência de vários problemas
relacionadosàsaúde,incluindo asdoençascardiovasculares,a
obesidadeeosedentarismo”.(PALMA,2000.Adaptado)
Umconjuntodevariáveisnãobiológicastemsidoutilizadopara
medirasituaçãosocioeconômicacomopistaparaaanáliseda
prevalênciadealgumasdestasdoenças.
Quanto a essas variáveis, assinale V para a afirmativa
verdadeiraeFparafalsa.
()Níveleducacional.
()Ocupaçãoprofissional.
()Valordosrendimentos.
Asafirmativassão,respectivamente,
(A) V,VeV.
(B) F,VeV.
(C) V,FeV.
(D) V,VeF.
(E) F,VeF.

15
SegundoBorges(2005),sãoprocedentesascríticasaomodelo
curriculardaformaçãodeProfessoresdeEducaçãoFísica.
Aesserespeito,analiseasafirmativasaseguir.
I. As críticas afirmam que o currículo está distante da
realidade, estruturandoͲse de uma forma compartiͲ
mentalizada, o que pode ser identificado na fragmentação
entreteoriaeprática.
II. As críticas afirmam que o currículo está estruturado com
ênfaseemconteúdosdaáreadesportivaebiomédica
III. As críticas afirmam que o currículo separa os
conhecimentos específicos da área da Educação Física dos
conhecimentos pedagógicos, do conhecimento da
sociedadeedoconhecimentofilosófico.
Assinale.
(A) sesomenteaafirmativaIestivercorreta.
(B) sesomenteaafirmativaIIestivercorreta.
(C) sesomenteasafirmativasIeIIIestiveremcorretas.
(D) sesomenteasafirmativasIIeIIIestiveremcorretas.
(E) setodasasafirmativasestiveremcorretas.

18
A respeito dos exercícios abdominais, assinale a afirmativa
correta.
(A) São a principal forma de exercício para o indivíduo que
desejareduziragorduraabdominal.
(B) Devem ser executados de forma rápida, para potencializar
onúmerodeexecuçõesnopoucotempodisponível.
(C) Tem o objetivo de fortalecer a musculatura abdominal e
nãotemefeitosobreagorduradeformalocalizada.
(D) Oexercícioderotaçãodetronco,realizadodepécomuma
barrasobreosombros,éumaexcelenteformadeexercício
abdominal.
(E) Oexercícioabdominal“canivete”,emqueocorreflexãoda
colunaedoquadrilsimultaneamente,érecomendadopara
indivíduoscomlombalgia.
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APropostaCurriculardoEstadodeSãoPauloestabelecequea
Educação Física, no ensino fundamental deve aprofundar os
conhecimentos sobre jogo, esporte, ginástica, etc., atribuindoͲ
lhesos“sentidoseintencionalidadespresentesnascodificações
das culturas esportiva, lúdica, gímnica, das lutas e rítmica.”
(pag.44).
CombasenodescritoenosParâmetrosCurricularesNacionais,
analiseasafirmativasaseguir.
I. O gesto desportivo deve ser demonstrado com precisão
pelo professor, para que o aluno possa repetiͲlo
perfeitamente.
II. O professor deve incentivar o aluno a desenvolver seu
gesto,guiandoͲoparaumaexecuçãoeficiente.
III. O professor deve orientar o aluno no sentido de uma
execução eficiente, mas abrindo espaço para que ele
arrisquemovimentosmaiscomplexos.
Assinale:
(A) seapenasaafirmativaIestivercorreta.
(B) seapenasaafirmativaIIestivercorreta.
(C) seapenasaafirmativaIIIestivercorreta.
(D) seapenasasafirmativasIIeIIIestiveremcorretas.
(E) setodasasafirmativasestiveremcorretas.

Sobre o drible nos desportos coletivos com bola, analise as
afirmativasaseguir.
I. No futebol, formas de drible de grande habilidade são
realizadas com o objetivo de mostrar superioridade em
relaçãoaoadversário.
II. O objetivo do drible é permitir que o atleta aproveite os
espaços deixados pelo adversário para se aproximar da
meta.
III. Os objetivos do drible nos esportes coletivos com bola se
diferenciamporusarempartesdocorpodiferentes.
Assinale:
(A) seapenasaafirmativaIestivercorreta.
(B) seapenasaafirmativaIIestivercorreta.
(C) seapenasasafirmativasIeIIIestiveremcorretas.
(D) seapenasasafirmativasIIeIIIestiveremcorretas.
(E) setodasasafirmativasestiveremcorretas.

23
Leiaofragmentoaseguir:
“O próprio termo “esporte”, sob o patrocínio das _____,
adquiriu múltiplos significados, passando a designar, além das
modalidades tradicionais (handebol, atletismo etc.) atividades
tão diversas como os esportes radicais e a ginástica aeróbica.
(...) Cabe também uma observação em relação à Atividade
Rítmica, já que o _____ está presente em todos os outros
conteúdos,eaomesmotempoébemvisívelnasmanifestações
da cultura de movimento que se caracterizam pela intenção
explícita de expressão por meio de movimentos/gestos
coreografadosnapresençade_____e_____.”(SÃOPAULO,2008;p.

20
Édefundamentalimportânciaquereconheçamosocorpocomo
algo alicerçado pela e na cultura. Entretanto, este parece ser
umgrandedesafio,porquerompedecertaforma,comoolhar
naturalistasoboqualocorpoéentendido.
(GOELLNER,2003.p.28–29)
Nestesentido,asalternativasaseguircorroboramcomaideia
apresentadanofragmento,àexceçãodeuma.AssinaleͲa.
(A) Ocorpoéumaconstruçãonaqualsãoconferidasdiferentes
marcas em diferentes tempos, espaços, conjunturas
econômicasegrupossociais.
(B) O corpo é universal e não susceptível a inúmeras
intervenções consoante o desenvolvimento científico e
tecnológico de cada cultura, bem como suas leis e seus
códigosmorais.
(C) Não são as semelhanças biológicas que o definem, mas,
fundamentalmente,ossignificadosculturaisesociaisquea
eleseatribuem.
(D) Ocorpoéconstruído,também,pelalinguagem,quetemo
poderdenomeáͲlo,classificáͲlo,definirͲlhenormalidadese
anormalidades.
(E) Ocorpoéprovisório,mutávelemutante.

44.Adaptado).

Assinaleaalternativaquecompletacorretamenteaslacunasdo
fragmentoacima.
(A) empresas–ritmo–sons–imagens.
(B) escolas–compasso–luz–sons.
(C) mídias–ritmo–imagens–luzes.
(D) escolas–compasso–imagens–sons.
(E) mídias–ritmo–sons–música.

24
O fundamento do passe permite a troca de posse de bola
dentro da mesma equipe e o avanço mais rápido em direção
àmetaadversária.
Sobreopassenofutebol,assinaleaafirmativaincorreta.
(A) Éumaformadetransportarabolaentredoiselementosde
umamesmaequipe.
(B) A bola deve ser passada para o companheiro de equipe
maishabilidosoparaaconclusãodajogada.
(C) Qualquer partedo corpo podeser utilizada para realizar o
passe,emboraopésejaamaisusual.
(D) Opasseéoprincipalfundamentoparaamovimentaçãoda
bola.
(E) A posição do adversário é ponto importante para a
execuçãodopasse.

21
Assinale a alternativa que indica os três principais sistemas de
produçãodeenergiaparaaaçãodomúsculoesquelético.
(A) Anaeróbioalático,anaeróbioláticoeaeróbio.
(B) Glicóliseoxidativa,ressíntesedeATPeoxidaçãodosácidos
graxos.
(C) CiclodeKrebs,creatinaͲfosfatoeATP.
(D) Anaeróbioalático,aeróbioeaeróbiolático.
(E) CreatinaͲfosfato,oxidaçãodolactatoeoxidaçãodaglicose.
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28

Comrelaçãoàimportânciadadançanoâmbitoescolar,analise
ofragmentoaseguir.
“Linguagem artística não _____, patrimônio de todos os seres
_____,naqualsemanifestaavisão_____,sensível,estéticae
emocionaldesimesmo,dasociedadeedomundoemqueestão
inseridos, utilizando como fonte e instrumento de _____ e
comunicação de seu próprio corpo, segundo as possibilidades
deste.”(STOKOEapudLOMAKINE,2007;p.42.Adaptado).
Assinaleaalternativaquecompletacorretamenteaslacunasdo
fragmentoacima.
(A) musical–vivos–objetiva–introspecção
(B) verbal–humanos–subjetiva–expressão
(C) verbal–vivos–subjetiva–introspecção
(D) primordial–humanos–subjetiva–conotação
(E) musical–vivos–objetiva–expressão

“Seaatividadenãofordelivreescolhaeseudesenvolvimento
não depender da própria criança, não se terá jogo, mas
trabalho”.(KISHIMOTO,2010)
A partir do fragmento, sobre as características dos jogos
infantis,assinaleaafirmativaincorreta.
(A) Os jogos infantis representam a realidade e as atitudes –
Simbolismo.
(B) Os jogo infantis não obedecem regras explícitas ou
implícitas–Expressão.
(C) Os jogos infantis permitem que a criança faça coisas
voluntáriaouintrinsecamentemotivada–Atividade.
(D) Os jogos infantis permitem relacionar ou expressar
experiências–Significação.
(E) Os jogos infantis seguem metas desenvolvidas
espontaneamente–Episódico.

29
26

ComrelaçãoaoseixostemáticosdaEducaçãoFísicanoEnsino
Médio,assinaleVparaaafirmativaverdadeiraeFparaafalsa.
()Contemporaneidade–omundoeaépocaemquevivemos
caracterizamͲse por grandes transformações, das quais o
aumento do fluxo de informações é uma das mais
impactantes, o que influencia os conceitos e as relações
que as pessoas mantêm com seus corpos e com as outras
pessoas.
()Mídias – os alunos percebem, valorizam e constroem suas
experiências de SeͲMovimentar atendendo a modelos que
apenas dão suporte a interesses mercadológicos o que
precisasersubmetidoàanálisecrítica.
()Lazeretrabalho–osconteúdosdaEducaçãoFísicadevem
serincorporadoscomopossibilidadedelazeremseutempo
escolar, de controle sobre o próprio esforço físico e do
direitoaorepousoeaolazernomundodotrabalho.
Asafirmativassão,respectivamente,
(A) F,VeV.
(B) V,FeF.
(C) V,VeV.
(D) V,FeV.
(E) F,VeF.

APropostaCurriculardoEstadodeSãoPauloparaaEducação
Física procura destacar a importância do fato de os indivíduos
se movimentarem em contextos concretos e faz uso da
expressão“SeMovimentar”.
O “Se”, que segundo o texto foi colocado propositalmente
antesdoverbo,visaenfatizar
I. queosujeito(aluno)éautordosprópriosmovimentos;
II. queosmovimentosestãocarregadosdeemoções,desejos
epossibilidades;
III. que os movimentos não devem resultar de referências
externas,comoastécnicasdesportivas.
Analise:
(A) sesomenteaafirmativaIestivercorreta.
(B) sesomenteasafirmativasIeIIestiveremcorretas.
(C) sesomenteasafirmativasIeIIIestiveremcorretas.
(D) sesomenteasafirmativasIIeIIIestiveremcorretas.
(E) setodasasafirmativasestiveremcorretas.

27
“A encenação, utilizando o termo por empréstimo do teatro,
enquadraͲse bem no mundo dos esportes. No teatro, a
encenação significa pôrͲse de forma sempre renovada
em cena. No esporte também é assim, ou seja, há papéis
predeterminados, regras a serem seguidas, o desempenho dos
papéis depende de um texto, ou de um livroͲtexto, em que a
abordagem e as ações são rigidamente estabelecidas,
especialmentequandosetratadeapresentaçõesoficiais.”

30
Sobre as características do esporte moderno, segundo Stigger
(2005),analiseasafirmativasaseguir.
I. No esporte moderno, o recorde é caracterizado por uma
combinaçãodoimpulsoparaaquantificaçãocomodesejo
devitória,ligadoàideiadecomparaçãoeprogresso.
II. O esporte moderno é realizado dentro de um sistema de
organização(comhierarquia,funções,etc.)decompetições
unificadaseuniversais,quepermitemdisputasemdiversos
níveis(local,nacionaleinternacional).
III. OesportemodernocaracterizaͲseportransformartodasas
façanhas atléticas em algo que pode ser quantificado e
medido (número de pontos ou gols, medidas de tempo e
distância).
Assinale:
(A) sesomenteaafirmativaIestivercorreta.
(B) sesomenteaafirmativaIIestivercorreta.
(C) sesomenteasafirmativasIeIIIestiveremcorretas.
(D) sesomenteasafirmativasIIeIIIestiveremcorretas.
(E) setodasasafirmativasestiveremcorretas.

(Kunz,2010)

ConsiderandoasfinalidadespedagógicasdaEducaçãoFísica,as
encenações do esporte poderiam auxiliar nos aspectos
relacionadosaseguir,àexceçãodeum.AssinaleͲo.
(A) Compreendermelhorofenômenoesportivo.
(B) Avaliareentenderasmudançashistóricasdoesporte.
(C) Valorizaropapeldomercadonomundodosesportes.
(D) Possibilitar vivências de diferentes encenações e a
interpretaçãodediferentespapéis.
(E) Possibilitarodesenvolvimentodediferentesencenaçõesdo
esporte.
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