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Fundamentos Sociais, históricos e 

filosóficos da Educação Física no Brasil 

 

1. Na escola, oficialmente, o início da  Educação Física ocorreu no Brasil em 1851, através da 

reforma de:  

a) Couto Ferraz. 

b) Ubiratan Macedo. 

c) Hipólito Costa. 

d) José Bonifácio. 

e) Bernardo de Vasconcellos. 

 

 

 

 

 

2. No Brasil, a Educação Física foi  oficialmente incluída na escola no ano de 1851, por meio da 

reforma Couto Ferraz, a qual tinha  como objetivo uma série de medidas para melhorar o ensino. 

Três anos após a reforma, no ano  de 1854, quais eram as disciplinas obrigatórias no ensino 

primário e no ensino secundário?  

a) Ginástica e Dança. 

b) Voleibol e Capoeira. 

c) Atletismo e Futebol. 

d) Futsal e Basquetebol. 

 

 

 

 

 

 

 

Comentário:  

Gabarito letra A 

Pessoal, lembrem que a obrigatoriedade da educação física nas escolas surgiu em 1851 com a Reforma Couto Ferraz.  

Comentário: 

Gabarito letra A 

Sabemos que 3 anos após a Reforma Couto Ferraz tivemos a obrigatoriedade da  ginástica no ensino primário e da 

dança no secundário.  
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Avaliação do ensino e aprendizagem nas aulas de Educação Física. 

Metodologia do ensino da Educação Física 

 

41. Para Medina (1987), existem três concepções de Educação Física, são elas: a Educação Física 

Convencional; a Educação Física Modernizadora e Educação Física Revolucionária.  

Sobre a Educação Física Convencional podemos afirmar:  

A) É mais ampla no seu sentido. Essa concepção da Educação Física considera a "educação 

através do físico''. Entretanto, ainda que seja mais evoluída que a linha de pensamento anterior, 

possui uma visão "dualista" do homem. 

B) Está apoiada no pensamento do senso comum, visão mais simplista da relação do homem e 

mundo. Recebe grande influência da pedagogia tradicional, e vê o ser humano de forma dualista, 

corpo e mente dissociados. Tende a desvalorizar o corpo de forma fragmentada, e a mente 

considerada em um plano secundário. Essa visão enxerga o corpo apenas em seus limites 

biológicos. 

C) É a concepção mais ampliada de todas, a qual procura interpretar a realidade em sua 

totalidade, compreendendo os fatos. Entende o ser humano em todas as suas dimensões e em 

suas relações sociais. 

D) É uma concepção que visa o aprender pelo praticar, sem condução e poucas interferências 

do professor, no qual deixa a aula se desenvolver e apoiado na concepção e desejo dos alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

42. A escola, como espaço privilegiado de educação, deve assumir seu papel garantindo o 

desenvolvimento de ideias, de atitudes e de conhecimentos que proporcionem ao aluno sua 

incorporação eficaz no mundo civil, no âmbito da liberdade de consumo, da liberdade de escolha 

e participação política, da liberdade e responsabilidade na esfera da vida familiar e 

pública.(GOMES, 2000, p. 15.)  

Sobre a função social da escola, é INCORRETO afirmar que: 

A) A ação educativa da escola deve estar direcionada à promoção da consciência da realidade 

humana. 

B) É preciso considerar que vivemos hoje em uma sociedade em mudança; portanto, podemos 

estabelecer um conceito unívoco de educação. 

Comentários 

Gabarito letra B  

A concepção de Educação Física Convencional tem seu conceito básico como ‘’educação do físico’’, pois enxerga o 

aprimoramento do corpo apenas em seus limites biológicos. Essa visão está apoiada no pensamento do senso 

comum, tem uma visão dualista do corpo, tendendo à desvalorização do corpo, trabalhando com ele de forma 

fragmentada. As dimensões psicológicas (mente) e sociais ficam sempre em segundo plano nessa concepção. 
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Pedagogia do esporte 

81. Método de ensino é a ação do professor ao dirigir e estimular o processo de ensino em função 

da aprendizagem dos alunos, quando utiliza intencionalmente um conjunto de ações e condições 

externas procedimentais, visando o melhor entendimento do discente. Com relação às 

metodologias de ensino dos esportes coletivos na iniciação esportiva escolar, assinale com V as 

afirmativas verdadeiras e com F as falsas.  

( ) O método analítico-sintético é caracterizado pelas diversas experiências de jogo, para uma 

melhor aprendizagem da técnica.  

( ) O método global está centralizado no desenvolvimento das habilidades técnicas, por meio da 

análise de jogadas e técnicas já existentes, trabalhando de forma gradual para se obter o nível 

mais elevado da técnica em si.  

( ) O método misto é a junção dos métodos analítico-sintético e global funcional. Esse método 

possibilita a prática de exercícios isolados, bem como a iniciação ao jogo por meio das formas 

jogadas dos esportes coletivos.  

( ) O método misto permite que o professor utilize dentro da mesma aula exercícios e jogos, 

independentemente da ordem ou da quantidade de atividades estabelecidas, mais jogos ou mais 

exercícios.  

Assinale a sequência correta.  

a) V F F V 

b) F F V V 

c) V V F F 

d) F V V F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentário: 

Gabarito letra B 

( F ) O método analítico-sintético é caracterizado pelas diversas experiências de jogo, para uma melhor 

aprendizagem da técnica. - O que caracteriza esse método é a divisão das partes de cada esporte, a subdivisão de 

etapas, até chegar ao jogo completo. 

( F ) O método global está centralizado no desenvolvimento das habilidades técnicas, por meio da análise de 

jogadas e técnicas já existentes, trabalhando de forma gradual para se obter o nível mais elevado da técnica em si. 

- Mais uma inverdade. Esse método traz a aquisição de habilidades através de situações reais ou mais próximas do 

jogo em si. 

( V ) O método misto é a junção dos métodos analítico-sintético e global funcional. Esse método possibilita a 

prática de exercícios isolados, bem como a iniciação ao jogo por meio das formas jogadas dos esportes coletivos. -

Apesar de a banca misturar formas de nomenclatura, o núcleo da ideia é essa mesmo, trabalhar o global e o 

parcial, formando o método misto. 

( V ) O método misto permite que o professor utilize dentro da mesma aula exercícios e jogos, independentemente 

da ordem ou da quantidade de atividades estabelecidas, mais jogos ou mais exercícios. - É uma outra forma de 

tratar o método misto. É a aplicação de exercícios ou jogos por partes, etapas, de acordo com o objetivo ao ser 

alcançado, permitindo ao professor utilizar exercícios e jogos dentro da mesma aula, utilizando alguns jogos como 

no global, mais associado a pratica de exercícios técnicos para reforço ou aprimoramento técnico.  
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82. O desporto brasileiro abrange práticas formais e não formais e obedece às normas gerais da 

Lei Pelé, inspirado nos fundamentos constitucionais do Estado Democrático de Direito. O 

desporto que, de modo voluntário, compreendendo as modalidades desportivas praticadas com 

a finalidade de contribuir para a integração dos praticantes na plenitude da vida social, na 

promoção da saúde e educação e na preservação do meio ambiente, é o:  

a) desporto de rendimento. 

b) desporto de participação. 

c) desporto de inclusão. 

d) desporto educacional. 

e) desporto amador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83. De acordo com o publicado em Nista Piccolo e Toledo (2014), ao se trabalhar o ensino das 

modalidades esportivas como uma fonte educativa significativa, visando ao desenvolvimento 

integral do ser humano, deve-se utilizar um tratamento pedagógico que:  

a) tenha em vista a preparação de futuros atletas de alto desempenho e inclua apenas os 

fundamentos técnicos e táticos. 

b) inclua os aspectos técnicos e táticos, desenvolva os fundamentos de ataque e defesa, porém 

desestimule a descoberta de novos talentos no esporte. 

c) inclua os fundamentos de ataque e defesa, desenvolva o ser humano por inteiro, com o 

principal objetivo de descobrir novos talentos. 

d) siga no caminho de desenvolver o ser humano por inteiro e no qual a descoberta de novos 

talentos seja apenas uma consequência. 

Comentário:  

Gabarito letra B 

 

Quando tratamos de espontaneidade, busca por interação, inclusão e saúde fica evidente o desporto de 

participação.  
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Metodologia do ensino das atividades físicas desportivas para portadores de 

necessidades especiais, nas aulas de educação Física. 

 

115. Analise as afirmativas a seguir:  

I. A educação física adaptada caracteriza-se por adequar metodologicamente um conjunto de 

atividades ou tarefas que envolvam diferentes estímulos, adaptando as capacidades e limitações 

do indivíduo com deficiência.  

II. A educação física adaptada é uma área de conhecimento da Educação Física que tem como 

ideia principal afastar as pessoas com deficiência das atividades, dos jogos, dos esportes e dos 

exercícios que podem ser realizados no ambiente escolar.  

III. A educação física adaptada tem como objeto de estudo a motricidade humana para as 

pessoas com necessidades educacionais especiais, desadaptando metodologias de ensino para 

impedir que as características de cada aluno com deficiência sejam consideradas no 

planejamento dos esportes e jogos.  

Marque a alternativa CORRETA:  

a) Nenhuma afirmativa está correta. 

b) Apenas uma afirmativa está correta. 

c) Apenas duas afirmativas estão corretas. 

d) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

116. Analise as afirmativas a seguir:  

I. No contexto da educação física adaptada, o professor deve sempre promover uma 

participação intensa do aluno com deficiência em atividades complementares que exigem 

grande esforço físico e por longos períodos.  

II. O professor, ao realizar atividades de educação física adaptada, deve incentivar a participação 

e a avaliação de todos os alunos envolvidos na aula, buscando sugestões ao término da aula, da 

semana ou do mês, realizando reflexões com os colegas de sala para que possam dar sugestões 

de melhorias e também vetando a manifestações de opiniões sobre as atividades realizadas no  

Comentário: 

Gabarito letra B 

I - CERTA! Temos vários esportes adaptados para pessoas com deficiência, por exemplo. A ideia é sempre incluir, 

mas certamente pode haver adaptações para melhorar o acesso de acordo com as capacidades e limitações. 

II - ERRADA! Afastar as pessoas??? Nem precisamos prosseguir na leitura. 

III - ERRADA! Não é desadaptar, mas adaptar. Além disso, é evidente que as características de cada aluno devem 

ser consideradas. 
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135. Quando falamos em atividade física nos distúrbios neurológicos, existem as doenças 

neuromusculares. No livro “Atividade física adaptada”, os autores discorrem sobre o tema. 

Baseado nesse livro, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.  

( ) As doenças neuromusculares podem ser divididas em mielopatias e miopatias.  

( ) A distrofia muscular de Duchene é também chamada de distrofia pseudo-hipertrófica, na qual 

as células musculares se degeneram e são substituídas por tecido conjuntivo e adiposo.  

( ) A esclerose múltipla é uma mielopatia, doença neurológica progressiva desmielinizante. A 

esclerose múltipla traz fraqueza muscular e, conforme evolui, o indivíduo torna-se pouco 

tolerante a esforços extenuantes.  

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:  

a) V – V – V. 

b) F – F – F. 

c) V – V – F. 

d) F – V – V. 

e) V – F – V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se liguem que a primeira á a paraplegia e só temos uma assertiva que começa com 3! Tem que saber fazer prova!  

 

Comentário: 

Gabarito letra D 

Vamos ver uma a uma. 

I – ERRADA! Na realidade se dividem em miopatias, neuropatias e mielopatias. 

II – CORRETA! Questão difícil, pois temos que lembrar esses detalhes bem específico. Lembrem, também, que a 

transmissão é dada por um gene anormal no cromossomo X. É uma herança autossômica recessiva, geralmente 

transmitida da mãe para o filho, mas pode eventualmente ocorrer em meninas. 

III – CORRETA! Boa revisão sobre aquilo que é mais cobrado sobre esclerose múltipla.  

Ficamos, então, com F - V - V.  
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146.  Pedrinelli e Nabeiro (2012) relacionam o universo de possibilidades do corpo da pessoa 

com deficiência e esporte. A partir desses autores, o professor de educação física que atua com 

esse binômio, deve:  

a) integrar as pessoas com deficiência às características das modalidades. 

b) olhar para a pessoa com deficiência a partir de suas limitações, proporcionando maior 

possibilidade de integração com o restante do grupo. 

c) considerar as limitações dessas pessoas e balizar até onde elas podem participar das 

atividades. 

d) olhar para o que a pessoa com deficiência pode fazer, ao invés do que ela não pode fazer. 

e) considerar os limites da pessoa com deficiência no convívio com os outros do grupo, 

evidenciando a todos as desvantagens que o indivíduo possui, evitando assim discrepâncias e 

preconceitos no decorrer das atividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fisiologia do Exercício 

147. O débito cardíaco (DC) é caracterizado pela quantidade de sangue bombeado pelo 

ventrículo esquerdo para a artéria aorta por minuto. Portanto a equação que corresponde a este 

processo (DC) é:  

a) DC = Volume Sistólico Final x Frequência Cardíaca. 

b) DC = Volume Sistólico Final – Frequência Cardíaca. 

c) DC = Volume Sistólico Final + Frequência Cardíaca. 

d) Nenhuma das alternativas. 

Comentário: 

Gabarito B 

Fazer o quê, né? O surgimento se deu na década de 1950. Questão covarde.  

Comentário: 

Gabarito letra D 

A alternativa A está incorreta. É o contrário, né? As atividades é que serão adaptadas em caso de necessidade.  

A alternativa B está incorreta. Vamos ver as potencialidades dos alunos e não suas limitações.  

A alternativa C está incorreta. Elas devem participar de tudo. E considerando sempre suas potencialidades.  

A alternativa D está correta e é o gabarito da questão. É isso. Potencialidade é mais importante que limitação.  

A alternativa E está incorreta. Evidenciar as desvantagens? Tudo o que não devemos fazer. 
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200. Qual o fator abaixo que NÃO afeta a avalição do consumo máximo de oxigênio?  

a) Gênero/sexo. 

b) Estatura. 

c) Ser treinado ou não treinado. 

d) Massa corporal. 

e) Idade. 

 

 

 

 

 

 

 

Anatomia, Cinesiologia e Biomecânica 

 

201. Susan J. Hall (2005) afirma no seu livro, “Biomecânica Básica”, que a maior parte dos 

movimentos humanos é constituída por movimentos gerais, com uma complexa combinação de 

movimentos lineares e angulares.  

Segundo a teoria da autora, podemos afirmar que o movimento linear puro consiste em um 

movimento:  

a) uniforme do sistema de maior interesse, com todas as partes do sistema movimentando-se 

na mesma direção e com a mesma velocidade. 

b) uniforme do sistema de maior interesse, com todas as partes do sistema movimentando-se 

na mesma direção e com a velocidade alternada. 

c) uniforme do sistema de maior interesse, com todas as partes do sistema movimentando-se 

em direção diferente e com a mesma velocidade. 

d) uniforme do sistema de maior interesse, com todas as partes do sistema movimentando-se 

em direção diferente com a velocidade diferente. 

e) disforme do sistema de menor interesse, com todas as partes do sistema movimentando-se 

em direção idêntica com a velocidade distinta. 

 

 

 

Comentário: 

Gabarito letra B 

Desses fatores, a estatura é a que não afetaria, lembrando que a composição corporal sim e a estatura poderia ser 

levada em conta. Mas da forma que a questão se apresentou certamente a alternativa B está incorreta e é o 

gabarito da questão. 
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Fundamentos Sociais, históricos e 

filosóficos da Educação Física no Brasil 

 

1. Na escola, oficialmente, o início da  Educação Física ocorreu no Brasil em 1851, através da 

reforma de:  

a) Couto Ferraz. 

b) Ubiratan Macedo. 

c) Hipólito Costa. 

d) José Bonifácio. 

e) Bernardo de Vasconcellos. 

 

2. No Brasil, a Educação Física foi  oficialmente incluída na escola no ano de 1851, por meio da 

reforma Couto Ferraz, a qual tinha  como objetivo uma série de medidas para melhorar o ensino. 

Três anos após a reforma, no ano  de 1854, quais eram as disciplinas obrigatórias no ensino 

primário e no ensino secundário?  

a) Ginástica e Dança. 

b) Voleibol e Capoeira. 

c) Atletismo e Futebol. 

d) Futsal e Basquetebol. 

 

3. No histórico da  Educação Física ocorreram duas reformas muito importantes para que a 

disciplina se tornasse  válida nos dias de hoje. A primeira ocorreu em 1851, na qual tornou 

obrigatória a Educação Física  nos municípios da corte, e a segunda em 1879, onde defendeu a 

inclusão da ginástica nas escolas  e a equiparação dos professores de ginástica aos das outras 

disciplinas. Essas reformas são  chamadas respectivamente:  

A) Reforma Rui Barbosa; Reforma Couto Ferraz  

B) Reforma Leôncio de Carvalho; Reforma Rui Barbosa  

C) Reforma Leôncio de Carvalho; Reforma Couto Ferraz  

D) Reforma Couto Ferraz; Reforma Leôncio de Carvalho 
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PCN’s e BNCC Ensino Médio 

278. De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais – Educação Física, podemos afirmar, 

exceto:  

I - Embora numa aula de Educação Física os aspectos corporais sejam mais evidentes, mais 

facilmente observáveis, e a aprendizagem esteja vinculada à experiência prática, o aluno precisa 

ser considerado como um todo no qual aspectos cognitivos, afetivos e corporais estão inter-

relacionados em todas as situações.  

II - Aprender a movimentar-se implica planejar, experimentar, avaliar, optar entre alternativas, 

coordenar ações do corpo com objetos no tempo e no espaço, interagir com outras pessoas,  

enfim, uma série de procedimentos cognitivos que devem ser favorecidos e considerados no 

processo de ensino e aprendizagem na área de Educação Física. E embora a ação e a 

compreensão sejam um processo indissociável, em muitos casos, a ação se processa em frações 

de segundo, parecendo imperceptível, ao próprio sujeito, que houve processamento mental. É 

fundamental que as situações de ensino e aprendizagem incluam instrumentos de registro, 

reflexão e discussão sobre as experiências corporais, estratégicas e grupais que as práticas da 

cultura corporal oferecem ao aluno.  

III - A aprendizagem em Educação Física envolve alguns riscos do ponto de vista físico inerentes 

ao próprio ato de se movimentar, como, por exemplo, nas situações em que o equilíbrio corporal 

é solicitado, a possibilidade de desequilíbrio estará inevitavelmente presente. Dessa forma, 

mesmo considerando que escorregões, pequenas trombadas, quedas, impacto de bolas e cordas 

não possam ser evitados por completo, cabe ao professor a tarefa de organizar as situações de 

ensino e aprendizagem, de forma a minimizar esses pequenos incidentes. O receio ou a 

vergonha do aluno em correr riscos de segurança física é motivo suficiente para que ele se negue 

a participar de uma atividade, e em hipótese alguma o aluno deve ser obrigado ou constrangido 

a realizar qualquer atividade.  

IV - No âmbito das práticas coletivas da cultura corporal com fins de expressão de emoções, 

sentimentos e sensações, as relações de afetividade se configuram, em muitos casos, a partir de 

regras e valores peculiares a determinado contexto estabelecido pelo grupo de participantes. 

Assim, é a partir do fato de uma atividade se revestir de um caráter competitivo ou recreativo, 

se a eficiência ou a plasticidade estética serão valorizadas, ou se as regras serão mais ou menos 

flexíveis, que serão determinadas as relações de inclusão e exclusão do indivíduo no grupo. Na 

escola, portanto, quem deve determinar o caráter de cada dinâmica coletiva é o professor, a fim 

de viabilizar a inclusão de todos os alunos. Esse é um dos aspectos que diferencia a prática 

corporal dentro e fora da escola.  

Marque a alternativa correta:  

a) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 

b) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas. 

c) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 

d) Todas as afirmativas estão corretas. 
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306. A Base Nacional Comum Curricular delimita em oito as dimensões de conhecimento.  

Dentre as descritas abaixo, qual se refere à fruição?  

a) Dimensão do conhecimento que se origina pela vivência das práticas corporais, pelo 

envolvimento na realização dessas práticas. 

b) Conhecimentos originados na observação e análise das próprias vivências corporais e 

daquelas realizadas por outros. 

c) Conhecimento que possibilita ao estudante ter condições de realizar de forma autônoma uma 

determinada prática corporal. 

d) Implica na apreciação estética das experiências sensíveis geradas pelas vivências corporais. 

e) Vincula-se aos conhecimentos originados em discussões e vivências no contexto da 

tematização das práticas corporais. 

 

Atividade Física e Saúde 

307. A prevalência de obesidade vem aumentando regularmente nas últimas décadas. O Índice 

de Massa Corporal (IMC) é um parâmetro de composição corporal comumente utilizado para 

detecção de sobrepeso e obesidade. O valor para identificação de adultos com sobrepeso é o 

IMC de:  

a) ≥ 20 kg.m-2. 

b) ≥ 22 kg.m-2. 

c) ≥ 25 kg.m-2. 

d) ≥ 30 kg.m-2. 

e) ≥ 35 kg.m-2. 

 

308. A hipertensão representa um risco primário para Doença Arterial Coronariana. Portanto, é 

CORRETO ou ERRADO afirmar sobre a hipertensão:  

( ) Lesiona os vasos sanguíneos.  

( ) Funciona como risco primário de arteriosclerose.  

( ) A atividade física regular, como terapia preventiva, também controla a elevação da pressão 

arterial.  

( ) O aumento de sódio pelos rins, aumenta o volume líquido, que reduz a pressão arterial.  

( ) o treinamento de resistência reduz a pressão arterial de repouso.  

A sequência adequada é, respectivamente:  

a) C,C,E,C,C. 
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211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 

D C A D D D D B A C 

 

221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 

E A B D D E C D D E 

 

231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 

D A A E A B B A C A 

 

241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 

B A A B D E C C A D 

 

251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 

D C C D C A A E A D 

 

261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 

B E E D B B E D A E 

 

271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 

A C A A D B C D B A 

 

281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 

C A C C A C C D A B 

 

291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 

D D B B A E A B B E 

 

301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 

A D D E B D C E D E 

 

311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 

C E D D C D A B D A 

 

321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 

C A D C D E B A D C 

 

331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 

C A C B C C B A C D 

 

 

 


