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QUESTÕES 

1. A prática de exercícios é de suma importância para o 

desenvolvimento físico e também intelectual dos alunos. 

Planejar um bom plano de aula de Educação Física garante a 

participação nas aulas e uma série de benefícios para os 

alunos, como a valorização do outro, o respeito e a 

convivência com regras, trabalho em equipe, prática da 

liderança e interesse por uma vida saudável. 

A BNCC, documento que normatiza o currículo, descreve que, 

para o ensino fundamental, todas as práticas corporais podem 

ser objeto do trabalho pedagógico em qualquer etapa e 

modalidade de ensino. Assim, faz-se necessário incluir as 

práticas corporais no planejamento da disciplina.  

Sabendo-se que as práticas corporais no ensino fundamental 

são divididas em seis unidades temáticas, assinale a alternativa 

que indique CORRETAMENTE o nome de algumas delas: 

A) Brincadeiras e jogos, esporte e natação. 

B) Danças, lutas e práticas corporais de aventura. 

C) Esportes, viagens desportivas e lutas 

D) Ginásticas, danças e atividades lúdicas 

E) Esportes aéreos, brincadeiras e jogos e práticas corporais 

diversas. 

___________________________________________________ 

2. Analise as afirmativas a seguir, no que tange a avaliação em 

Educação Física: 

I. A avaliação em Educação Física pode e deve oferecer ao 

professor elementos para uma reflexão contínua sobre a sua 

prática educacional, no que se refere à escolha de 

competências, objetivos, conteúdos e estratégias. Ela deve 

auxiliar na compreensão de quais aspectos devem ser revistos, 

ajustados ou reconhecidos como adequados para o processo de 

aprendizagem individual e de todo o grupo de alunos. 

II. A Educação Física escolar deve contribuir para que, ao 

final do Ensino Fundamental, os alunos sejam capazes de 

participar de atividades corporais, estabelecendo relações 

equilibradas e construtivas com os outros, reconhecendo e 

respeitando características físicas e de desempenho de si 

mesmos e dos outros, sem discriminar por características 

pessoais, físicas, sexuais ou sociais. 

 

Marque a alternativa CORRETA: 

A) As duas afirmativas são verdadeiras. 

B) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa. 

C) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa. 

D) As duas afirmativas são falsas. 

E) As duas afirmativas podem ser empregadas apenas para o 

ensino infantil. 

___________________________________________________ 

3. A área da Educação Física passou por intensas 

transformações no âmbito educacional ao longo da história. E 

de todas as mudanças, as mais evidentes foram as tendências 

pedagógicas. Nesse sentido, Ghiraldelli (1998) explica que a 

Educação Física brasileira apresenta concepções históricas, 

identificando as em cinco tendências: Higienista (até 1930), 

Militarista (de 1930 a 1945), Pedagogicista (1945 a 1964), 

Competitivista ou esportivista (1964 a 1985) e a Educação 

Física Popular (1985 até os dias atuais. Sobre as tendências 

pedagógicas no campo da Educação Física é correto afirmar: 

A) Militarista - tendência com viés mecanicista, que 

predomina até os dias de hoje nas escolas brasileiras, onde o 

professor considera os alunos de forma heterogênea e respeita 

sua individualidade biológica. A Educação Física é encarada 

como uma área de treinamento e formação para os alunos e 

objetiva apenas melhorar o condicionamento físico dos jovens. 

B) Higienista - tendência que foi influenciada pelos médicos 

sanitaristas, pelo programa de saúde na escola e equipe da área 

de saneamento básico. A concepção possuía como 

preocupação principal os hábitos de higiene, valorizando 

apenas o desenvolvimento físico, a partir do exercício físico 

na escola. Além disso, havia grande interação do professor 

com os alunos. 

C) Pedagogicista - tendência que vai reclamar da sociedade a 

necessidade de considerar a Educação Física não somente 

como uma prática capaz de promover saúde ou de disciplinar a 

juventude, mas de compreender a Educação Física como uma 

prática eminentemente educativa. 

D) Competitivista ou esportivista - tendência que tem como 

objetivo fundamental a caracterização da cooperação e 

competição e da superação individual como valores 

fundamentais e desejados para uma sociedade moderna. Essa 

tendência prezava pelos valores morais e físicos. Esse aluno 

era respeitado por todos pela sua trajetória de dificuldades 

vividas nos esportes. Além disso, é dominada pelos anseios 

operários de ascensão na sociedade. 

E) Popular - tendência na qual a Educação Física passa a ser 

dominada pelos esportes, melhor, passa a ser sinônimo de 

esportes. Há uma exclusão generalizada daqueles que não 

possuem habilidades, a competição passa a ser o objetivo do 

processo. A relação professor-aluno passa a ser técnico-atleta. 

___________________________________________________ 

4. Como prática corporal na Educação Física Escolar as lutas 

constituem um valioso conteúdo a ser abordado e explorados. 

Em relação a prática desse conteúdo nas aulas, analise as 

questões abaixo:  

I. É necessário diferenciar as lutas (que são modalidades 

esportivas) das brigas (essas, sim, manifestações de 

agressividade desorganizadas).  
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II. A ideia é fazer com que os alunos conheçam as 

características comuns às lutas, as técnicas, o histórico, as 

vestimentas e os países em que as lutas são praticadas (e 

também vivenciem movimentos básicos de cada modalidade), 

para ao final tornarem-se lutadores profissionais.  

III. Podem ser adaptas e praticadas por todos os alunos, salvo 

raras exceções, independentemente da força, da altura, do 

gênero e da aptidão física. IV. Para trabalhar com esse 

assunto, o professor precisa ser um atleta que saiba lutar a 

modalidade que pretende lecionar.  

 

São CORRETAS as proposições: 

A) I e II. 

B) III e V. 

C) I e III. 

D) II, III e IV. 

E) II e IV. 

___________________________________________________ 

5. "Logo após as Grandes Guerras, começa a surgir o modelo 

_______________ na Educação Física escolar, sendo que os 

principais aspectos abordados pelos professores eram o 

rendimento esportivo, recordes, competição ao extremo e 

vitória no esporte como sinônimo de sucesso pessoal. Neste 

momento da história, a pedagogia tecnicista era a que mais 

permeava as aulas dos professores de Educação Física." 

Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa 

anterior. 

A) higienista. 

B) militarista. 

C) Competitivista ou esportivista. 

D) pedagogicista. 

E) Popular. 

___________________________________________________ 

6. O jogo não deve ser um dos aspectos dominantes na vida de 

uma criança, e sim, um fator de desenvolvimento, por 

estimular a criança a pensar e fazer com que passe agir 

independentemente, nas escolhas e decisões. Sobre os tipos de 

jogos, é CORRETO afirmar: 

A) Os jogos cooperativos são jogos com muitas regras. 

B) O jogo sensorial trabalha um ou mais sentidos, porém 

estimula pouco a capacidade cognitiva. 

C) Apesar da nomenclatura "jogos recreativos" a competição é 

o elemento fundamental. 

D) Nos jogos cooperativos a criança não se importa se está 

indo bem ou mal no jogo. 

E) Xadrez e dominó estão inseridos nos jogos criativos. 

___________________________________________________ 

7. Alguns dos métodos de ensino em Educação Física são: a) 

método global; b) método parcial; c) método misto. Estes 

métodos sugerem possibilidades de ensino e, por 

consequência, de aprendizagem de destrezas motoras que 

serão úteis aos alunos para as mais diversas práticas corporais. 

Sobre o método misto, assinale a afirmativa correta. 

A) O método de ensino misto pode ser considerado sinônimo 

do método global. 

B) O método misto promove a liberdade do indivíduo para o 

agir comunicativo na relação esporte-sociedade. 

C) O método de ensino misto consiste no ensino das partes do 

movimento, sendo importante para a aprendizagem de uma 

destreza motora. 

D) O método de ensino misto consiste no ensino, inicialmente, 

do movimento como um todo e, posteriormente, sua 

finalização com o trabalho de partes específicas do gesto 

motor. 

E) O método misto ensina, inicialmente, o movimento como 

um todo; após, introduz as partes específicas da sua execução 

e, por fim, retorna à execução do movimento como um todo. 

___________________________________________________ 

8. Observe os dois cenários a seguir: 

1. O professor Jonas costuma avaliar seus alunos com base no 

desempenho motor demonstrado ao final do bimestre. No 

conteúdo handebol, por exemplo, atribui notas com base no 

acerto do arremesso em direção à meta. Também atribui 

pontos para a performance do aluno numa prova de jogo. 

2. A professora Isabel avalia seus alunos com base no 

processo vivenciado ao longo do bimestre. No conteúdo 

capoeira, por exemplo, anotou em seu diário a participação 

dos alunos das atividades em cada aula. Para além, usou a 

apresentação de seminário sobre o tema e a experimentação 

em uma roda de capoeira como forma de composição da nota. 

 

Sobre os exemplos, é correto afirmar que 

A) o professor Jonas utiliza uma lógica de avaliação da 

aprendizagem; a professora Isabela estabelece uma avaliação 

por exames escolares. 
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B) a professora Isabela utiliza uma perspectiva processual de 

avaliação; o professor Jonas está próximo a uma avaliação 

classificatória e centrada no desempenho. 

C) a professora Isabela utiliza uma perspectiva avaliativa 

focada na dimensão procedimental do conteúdo; o professor 

Jonas focaliza a dimensão conceitual do conteúdo. 

D) o professor Jonas utiliza uma lógica classificatória de 

avaliação; a professora Isabela se aproxima de uma avaliação 

com foco estritamente na dimensão procedimental e 

classificatório do conteúdo. 

E) ambos os professores avaliam de forma a valorizar o gesto 

motor como produto final da aprendizagem. 

___________________________________________________ 

9. Analise as afirmativas a seguir: 

I. A dança é um rico conteúdo a ser ensinado nas aulas de 

educação física escolar, pois através dela os alunos são 

impedidos de expressar seus desejos, expectativas e 

necessidades. 

II. As atividades físicas nas aulas de educação física escolar 

precisam ser planejadas com cuidado para oferecer todos os 

tipos de movimentos de experimentação para os alunos. 

 

Marque a alternativa CORRETA: 

A) As duas afirmativas são verdadeiras. 

B) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa. 

C) afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa. 

D) As duas afirmativas são falsas. 

E) A afirmativa I é justificativa da afirmativa II. 

___________________________________________________ 

10. Sobre os esportes coletivos, analise as seguintes 

proposições: 

I - O voleibol busca promover a desagregação do grupo de 

atletas, pois trata-se de um esporte competitivo e que deve ser 

praticado exclusivamente em torneios. 

II - No basquetebol, a quadra de defesa de uma equipe 

consiste na cesta da própria equipe e na parte interna da tabela, 

excetuando-se aquela parte da quadra de jogo limitada pela 

linha final atrás da sua própria cesta, as linhas laterais e a linha 

central. 

III - O voleibol é uma modalidade esportiva rica em regras. 

Nesse esporte, não é permitido, por exemplo, fazer a bola 

passar sobre a rede, utilizar luvas durante o jogo e nem mesmo 

formar duplas para uma competição. 

 

Marque a alternativa que apresenta a(s) proposição(ções) 

errada(s) 

A) I, apenas. 

B) II, apenas. 

C) III, apenas. 

D) I e II. 

E) I e III. 

___________________________________________________ 

GABARITO DA SEÇÃO  
1 B 2 A 3 C 4 C 5 C  

6 D 7 E 8 B 9 C 10 E 


