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PROVA ESCRITA DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

PRIMEIRA PARTE – QUESTÕES OBJETIVAS (100 pontos) 

 

1ª QUESTÃO 
 

Na 1º série do Ensino Médio, o terceiro trimestre será dedicado à unidade didática danças 

regionais brasileiras. O professor começa resgatando com os estudantes o que eles conhecem de 

música, quais estilos ouvem e dançam. Divide sua turma em grupos e propõe um trabalho que 

consiste, em um primeiro momento, no sorteio de ritmos regionais. Em seguida, os alunos são 

orientados a realizar uma pesquisa sobre o tema e as principais caraterísticas das danças 

associadas ao ritmo sorteado. Por fim, a proposta é que cada grupo faça uma elaboração 

coreográfica, utilizando uma música do ritmo sorteado, com elementos das danças regionais e 

apresente todas as etapas do trabalho para a turma. 

 

De acordo com a Taxonomia dos objetivos educacionais de Bloom, cada etapa desse 

trabalho se refere respectivamente às categorias  

a) afetivo, cognitivo e motor. 

b) motor, afetivo e cognitivo. 

c) psicomotor, afetivo e cognitivo. 

d) afetivo, cognitivo e psicomotor. 

 

2ª QUESTÃO 
 

No pensamento pós-crítico, as culturas não podem ser consideradas como uma manifestação 

isolada de um contexto histórico-social de convivências entre as pessoas e os povos. “O currículo 

pós-crítico da Educação Física traz para o interior da cultura escolar as diversas produções 

sistematizadas nas mais variadas formas de expressão corporal, o que realça seu foco na 

diversidade” (NEIRA; NUNES, 2009, p. 261). Trata-se de construir um espaço de pertencimento 

que não nega outros tipos de pertencimentos e que não silencia vozes. Neste contexto, Neira e 

Nunes (2009) recomendam que o currículo pós-crítico da Educação Física adote critérios de 

seleção das manifestações corporais (conteúdos) que contribuam para a construção de uma 

sociedade mais democrática e equitativa. 

 

Assinale a alternativa que apresenta os princípios básicos para adoção desses critérios. 

a) Reconhecer as identidades culturais, promover a justiça curricular, colonizar o currículo 

com valores hegemônicos, evitar o daltonismo cultural e ancorar socialmente os conteúdos. 

b) Reconhecer as identidades culturais, promover a justiça curricular, descolonizar o currículo, 

evitar o daltonismo cultural e ancorar socialmente os conteúdos. 

c) Reconhecer as identidades plurais, promover a justiça social, descolonizar o currículo, 

promover o daltonismo cultural e ancorar socialmente os conteúdos. 

d) Reconhecer as identidades plurais, promover a justiça social, colonizar o currículo com 

valores hegemônicos, promover o daltonismo cultural e ancorar socialmente os conteúdos. 
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3ª QUESTÃO    
 

“Quando se fala em inclusão na educação dos corpos, dos gêneros e das sexualidades, afirma-

se que os sujeitos são plurais e que essa pluralidade deve ser valorizada e aceita nas suas 

singularidades. Para tanto é necessário, de antemão rejeitar os rótulos que aprisionam, 

engessam e fixam os sujeitos, enredando-os em representações que os nomeiam como feio ou 

bonito, apto ou inapto, saudável ou doente, normal ou desviante, masculino ou feminino, 

heterossexual ou homossexual” (GOELLNER, 2010, p. 77). 
 

Considerando o texto acima, nas aulas de Educação Física, o professor deverá planejar 

atividades pedagógicas que valorizem práticas corporais 

a) em que a anatomia dos corpos justifique a não participação de meninos e/ou meninas. 

b) generificadas, que explicitem sinais/estereótipos de masculinidade e feminilidade. 

c) coparticipativas, que tratem as diferenças em sua especificidade. 

d) indicadas a meninos e/ou meninas, de acordo com o sexo. 

 

4ª QUESTÃO 
 

O movimento escolanovista foi responsável por muitas transformações na pedagogia 

brasileira, em especial pelos seus ideais democráticos. “Entre suas preocupações havia a 

necessidade de valorizar as crianças, compreendendo seus comportamentos por meio da 

biologia, da psicologia social, da psicologia evolutiva, da sociologia e da filosofia. Importante 

ressaltar que o movimento da Escola Nova foi o primeiro a atribuir uma participação importante e 

sistematizada à Educação Física” (NUNES; RÚBIO, 2008, p. 60). 
 

Assinale um relevante recurso pedagógico que foi introduzido às práticas de Educação Física, 

por influência da Escola Nova. 

a) Jogo. 

b) Esporte. 

c) Exercício. 

d) Aquecimento. 

 

5ª QUESTÃO   

Freire e Scaglia (2003) consideram que “uma educação integrada, que não separa o fazer do 

compreender, encontra um campo fértil em uma pedagogia do conflito” (p.157). 
 

Considere uma aula para uma turma de 3º ano do Ensino Fundamental, cuja maioria dos 

alunos já conhece o tradicional jogo de queimada. Ao adotar a pedagogia do conflito, o professor 

poderá sugerir 

a) queimada, utilizando o fundo da quadra como zona para os alunos queimados. 

b) passes de bola do fundo de quadra antes de iniciar o jogo propriamente dito. 

c) queimada com uma rede de vôlei dividindo um campo do outro. 

d) passes de bola nas laterais da quadra como aquecimento. 
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6ª QUESTÃO 
 

Em um bloco de aulas para o 6º ano do Ensino Fundamental, cujo tema seja a criação de 

novos jogos que utilizem um ou mais fundamentos esportivos como o arremesso, o drible, a 

bandeja e o passe, os alunos, organizados em pequenos grupos, elaboram os jogos e seus 

procedimentos, registram e apresentam para a turma. Depois juntos, os estudantes decidem a 

ordem em que irão experenciá-los. 
 

Com base no desenvolvimento da autonomia, assinale a alternativa na qual os objetivos de 

aula se adequam a essa proposta. 

a) Compreender o conceito de corresponsabilidade, respeitar a decisão do líder do grupo e 

adotar as regras estabelecidas pelo professor. 

b) Compreender o conceito de individualidade, respeitar a decisão do líder do grupo e adotar 

as regras estabelecidas pelo grupo. 

c) Compreender o conceito de corresponsabilidade, respeitar a decisão coletiva e adotar as 

regras estabelecidas pelo grupo. 

d) Compreender o conceito de individualidade, respeitar a decisão coletiva e adotar as regras 

estabelecidas pelo professor. 

 

7ª QUESTÃO  
 

Para Vygotsky, o jogo, o brinquedo e a arte são as principais fontes do desenvolvimento da 

criança nos anos pré-escolares, pois possuem claramente funções para a vida e para o trabalho, 

que se juntam às funções da imitação social como processo de integração (FONSECA, 2008).  
 

Com base nessa afirmativa, a atividade que amplia a zona de desenvolvimento proximal 

(ZDP) para essa faixa etária é brincar de 

a) amarelinha. 

b) bola de gude. 

c) pique bandeira.  

d) dirigir um carro. 

 

8ª QUESTÃO  
 

Gallahue e Donnely (2008) entendem desenvolvimento motor como “uma mudança 

progressiva do comportamento motor através do ciclo da vida” (p.36). 
 

De acordo com esta afirmativa, podemos considerar o desenvolvimento motor como um 

domínio  

a) específico que não se dá necessariamente em estágios ou depende da idade. 

b) natural que se desenvolve continuamente mesmo sem esforço específico. 

c) que envolve esforço contínuo e constantes adaptações às mudanças. 

d) específico que exige esforço contínuo por ser fechado a mudanças. 
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9ª QUESTÃO    
 

Uma multiplicidade de fatores culturais e espaços contribuem para a identidade dos 

indivíduos. Aulas de Educação Física separadas por sexo ou mesmo mistas que reforçam práticas 

discursivas com padrões de feminilidade e de masculinidade não são incomuns na escola.  

Em relação às aulas mistas, Nunes (2006, apud NUNES; RUBIO, 2008) exemplificam que em 

um jogo de futebol, ‘’a sensação que fica para os sujeitos da educação (física) é a de que as 

meninas atrapalham e os meninos são violentos’’ (p. 63) e, consequentemente, esse 

espaço/tempo não pode ser coabitado. 
 

O exemplo apresentado se refere a um padrão curricular presente na Educação Física 

conhecido como Currículo 

a) Crítico. 

b) Ginástico. 

c) Globalizante. 

d) Técnico-Esportivo. 

 

10ª QUESTÃO  
 

Fonseca (2008), referindo-se à formação dos hábitos e à apropriação dos diversos tipos de 

linguagem por parte da criança, afirma que: “à medida que a criança domina a linguagem sua 

função reguladora lhe permite comportamentos mais ajustados” (p. 510). 

De acordo com esta afirmativa, ao propor atividades para crianças em idade pré-escolar, o 

professor deverá 

a) privilegiar situações de imitação por meio do sentido da visão e situações de jogo que 

reforcem a ação. 

b) explorar as situações de jogos em pequenos grupos para estimular a linguagem social no 

ambiente escolar. 

c) explorar a questão verbal, pois a linguagem auxiliará nas situações de associação, 

discriminação e significação. 

d) privilegiar situações de imitação verbal, pois nesta faixa etária a criança já consegue 

mobilizar sua linguagem para organizar sequencialmente sua ação. 

 

11ª QUESTÃO 
 

O professor Jorge, em sua turma de 2ª série do Ensino Médio, apresentou a Capoeira como 

tema gerador. Perguntou aos alunos o que conheciam sobre o tema e muitos responderam ser 

uma dança e/ou luta. Após essa verificação, sugeriu uma pesquisa sobre a origem da capoeira e a 

sua contemporaneidade, levando em conta a relação de poder envolvida nesta manifestação da 

Cultura Corporal, 
 

Essa proposta do professor está ligada à tendência pedagógica denominada 

a) Cooperativa. 

b) Estudos Culturais. 

c) Crítico Superadora. 

d) Parâmetros Curriculares Nacionais. 
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12ª QUESTÃO 
 

As diferenças de gêneros, atitudes e valores culturais são diversidades cada vez mais 

comuns na sociedade do século XXI com as quais, como educadores, nos deparamos a todo o 

momento.  

Para Costa e Gonçalves Junior (2008), uma das questões cruciais que envolvem o programa 

de ensino pautado na educação escolar é a indefinição, na prática, entre o processo de integração 

e o de inclusão. Portanto, ao tratarmos do tema inclusão e diversidade na escola, devemos refletir 

sobre essa indefinição, uma vez que a ação educativa necessita buscar a equidade e a 

equiparação de oportunidades. 
 

Dentre as alternativas a seguir, assinale aquela cuja ação educativa da escola e do educador 

é total dentro deste processo. 

a) Pensar nas barreiras enfrentadas pelos alunos que já estão adequados ao processo 

comum e nas famílias desses alunos; buscar o rompimento das barreiras nas famílias dos 

alunos que serão incluídos para que tenham aceitação dos limites estabelecidos previamente 

pela instituição. 

b) Pensar na coletividade que significa dar atenção ao todo para satisfação das necessidades 

e isso inclui em atender a maioria dos educandos, gestores e profissionais da educação. 

c) Pensar no problema do sistema educacional atual que promove a inclusão com bases em 

ideologias próprias, pois o mesmo centra-se em dogmas autoritários que alguns profissionais 

da educação e/ou seus gestores persistem em manter. 

d) Pensar em todos os envolvidos preservando a individualidade; a valorização da autoestima 

de forma positiva; a legitimação dos direitos para o exercício pleno da cidadania e na 

remoção das barreiras para a aprendizagem e participação de todos.  

 

13ª QUESTÃO 
 

Em uma aula prática para alunos dos anos finais do Ensino Fundamental, o objetivo é 

trabalhar as habilidades de equilíbrio fundamental. Segundo Gallahue e Donnely (2008), a 

categoria motora estabilidade por envolver todos os movimentos locomotores e manipulativos que 

requerem um elemento de equilíbrio, é o conceito chave deste tema. 
 

Marque a alternativa cujas atividades escolhidas pelo professor atendem o objetivo para esta 

aula. 

a) Atividades que envolvam movimentos de saltos (habilidades no trampolim); movimentos 

axiais (acrobacias); apoios invertidos (habilidades de roda/estrela). 

b) Atividades que envolvam acrobacias (movimentos individuais e com o colega); movimentos 

axiais (rotação); apoios invertidos (habilidade de parada de mão). 

c) Atividades que envolvam apoios verticais (saltos verticais); apoios invertidos (cair); 

movimentos livres do corpo (autopercepção). 

d) Atividades que envolvam movimentos axiais (saltos variados); apoios verticais (salto com 

inversão); apoios invertidos (alongamento). 
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14ª QUESTÃO 
 

Darido e Rangel (2005) apresentam algumas tendências pedagógicas que utilizam a Cultura 

Corporal. Cada uma delas possui características próprias que as diferenciam: 

 a primeira utiliza o discurso da justiça social, valoriza a contextualização dos fatos e o 

resgate histórico para uma reflexão coletiva; 

 a segunda é uma proposta curricular com temas de caráter utilitarista; tem preocupação 

com o exercício da cidadania para a formação do aluno crítico;  

 a terceira preconiza a autonomia da aptidão física, a manutenção da saúde, não é 

excludente e faz uma reflexão com bases científicas da cultura corporal. 
 

Com base nas afirmativas acima, assinale as tendências pedagógicas a que elas se referem, 

respectivamente. 

a) Tecnicista; Crítica Emancipatória; Higienista. 

b) Estudos Culturais; Saúde Renovada; Crítico Superadora. 

c) Crítica Superadora; Parâmetros Curriculares Nacionais; Saúde Renovada. 

d) Parâmetros Curriculares Nacionais; Estudos Culturais; Crítica Emancipatória. 

 

15ª QUESTÃO 
 

A professora Jurema prepara para a sua turma de 1º ano do Ensino Fundamental uma aula 

com corda, porém, antes de começar a aula, ela pergunta se as crianças sabem brincar com esse 

material. As crianças apresentam, então, maneiras diferentes de brincar com a mesma: reloginho, 

pular e cabo de guerra. Depois de experimentar as atividades, a professora pergunta se eles 

seriam capazes de criar outras formas de brincar com a corda. Após lançado o desafio, as 

crianças começam a sugerir atividades diferenciadas com o material: formas diferentes de pular, 

andar sobre a corda, piques etc. 
 

Mediante a aula apresentada acima, indique a abordagem pedagógica utilizada pela 

professora Jurema. 

a) Construtivista-interacionista. 

b) Concepções abertas. 

c) Crítica-superadora. 

d) Crítico social dos conteúdos. 

 

16ª QUESTÃO 
 

Para Perrenoud (1999), a concepção de regulação intencional tem como objetivo determinar, 

ao mesmo tempo, o caminho já percorrido por cada um e aquele que resta a percorrer, com vistas 

a intervir para otimizar os processos de aprendizagem em curso.  
 

O autor se refere ao conceito de avaliação  

a) diagnóstica. 

b) formativa. 

c) somativa. 

d) recíproca. 
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17ª QUESTÃO 
 

De acordo com Brotto (2006), “Cooperação e Competição são aspectos de um mesmo 

espectro, que não se opõe, mas se compõe” (sic, p. 25). Pensando nessa composição, a 

professora Rafaela propõe, para a sua turma de 8º ano do Ensino Fundamental, um jogo de 

voleibol no qual o rodízio é feito de maneira diferente: os jogadores fazem o rodízio tanto do seu 

lado da quadra, quanto do lado da quadra oposta. Dessa forma, passam a jogar em ambos os 

times. 
 

A proposta da professora utiliza-se de uma categoria dos jogos cooperativos. Assinale a 

categoria dos jogos cooperativos utilizada na proposta da professora. 

a) Jogos de invasão. 

b) Jogos de inversão. 

c) Jogos sem perdedor. 

d) Jogos de resultado coletivo. 

 

18ª QUESTÃO 
 

A professora Teresa tem uma turma do 4º ano do Ensino Fundamental que tem muita dificuldade de 

trabalhar em grupo, mas que gosta muito de futebol. Para tentar minimizar a situação, a professora se 

aproveitou da motivação das crianças promovendo este jogo de uma forma diferente. As crianças 

utilizavam uma camisa dupla e assim jogavam aos pares. Durante o jogo, os alunos foram pacientes com 

seu par, conversaram para achar um meio de se deslocarem juntos, passaram a ter mais confiança no 

parceiro e foram criativos. No início foi difícil, mas a professora continuou trazendo esse tipo de atividade 

e, sempre ao final da aula, conversava com os alunos. Alguns declaravam que conseguiam jogar melhor, 

outros consideravam divertido e outros criavam um jeito novo de jogar.  
 

Pensando nas possibilidades criadas, a professora utilizou jogos 

a) populares. 

b) operativos. 

c) expressivos. 

d) cooperativos. 

 

19ª QUESTÃO 
 

Darcy, docente de Educação Física, está aplicando a unidade didática aptidão física de 

acordo com as características de seus alunos. Preparou um programa de corridas para ser 

realizado em 6 semanas, sendo que o trabalho inicial constou de um percurso de 2.000 metros.  

No decorrer das semanas, cada aluno deveria estabelecer a frequência, o volume e a intensidade 

do seu treinamento, de modo a melhorar sua aptidão física. 
 

Os princípios da atividade física utilizados na tarefa planejada foram  

a) Especificidade e reversibilidade. 

b) Sobrecarga crescente e reversibilidade. 

c) Individualidade biológica e especificidade. 

d) Individualidade biológica e sobrecarga crescente. 
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20ª QUESTÃO 
 

Na Escola Pedro José, a equipe pedagógica criou um projeto sobre a cultura brasileira para o 

último trimestre do ano. O projeto culminaria com uma festa, com cultura, tradições, danças e 

comidas das regiões. As turmas de 3º ano do Ensino Fundamental ficaram com as danças da 

região sudeste. O professor fez o planejamento junto com a turma 309 e os alunos escolheram o 

samba. Nessa turma, há um aluno com deficiência física, dependente de cadeira de rodas, que 

participou ativamente de todo processo e apresentou a dança junto com seus colegas. Na turma 

312, na qual também existe um aluno cadeirante, o professor levou a coreografia pronta e no dia 

da apresentação esse aluno não teve participação ativa na dança. 
 

 Marque a alternativa que representa respectivamente o procedimento de cada professor. 

a) Inclusão e Motivação. 

b) Inclusão e Integração. 

c) Colaboração e Motivação.            

d) Colaboração e Integração.   
 

 

21ª QUESTÃO 
 

Uma turma do 1º ano do Ensino Fundamental, com 20 alunos, possui 11 meninas, dentre as 

quais uma tem um dos membros inferiores amputado. Após uma avaliação diagnóstica, na 

piscina, o professor constatou que a estudante com deficiência física está totalmente adaptada ao 

meio líquido. Cinco alunas possuem dificuldades de acompanhamento das aulas porque ainda 

estão em fase inicial de adaptação: equilíbrio vertical e descontração facial. 
 

Na situação apresentada, para um trabalho efetivo na turma, deve ser observada a 

concepção de uma Inclusão 

a) na Diversidade.    

b) de Gênero. 

c) Social. 

d) Física. 

 

22ª QUESTÃO 
 

Com sua turma de 5º ano do Ensino Fundamental, a professora Mila está desenvolvendo o 

conteúdo habilidades manipulativas e a temática da aula é arremesso de bola com uma ou com 

ambas as mãos. Um dos objetivos de sua aula é que seus alunos façam arremessos para atingir 

uma determinada área do muro. Ela faz a seguinte sequência de perguntas: 

1 – De quantas maneiras você pode arremessar a bola? 
2 – De quantas maneiras você pode arremessar usando apenas uma das mãos? 
3 – De quantas maneiras você pode arremessar a bola, mantendo-se em movimento? 

 

 

Diante das ações da professora, podemos afirmar que ela optou por utilizar o estilo de ensino 

denominado: 

a) descoberta orientada. 

b) produção divergente. 

c) recíproco. 

d) inclusão. 
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23ª QUESTÃO 
 

“Entre as críticas frequentes ao modelo tradicional de avaliação, uma aponta o fato de esta 

restringir-se ao domínio motor, como se a Educação Física implicasse somente o rendimento 

físico, e não as relações cognitivas, afetivas e sociais subjacentes” (DARIDO; RANGEL, 2005, 

p.128).  
 

Dessa forma, as autoras afirmam que a avaliação pode ter diferentes dimensões. Assinale a 

alternativa em que o tipo de dimensão considerada corresponde à. avaliação descrita. 

a) Procedimental – Avaliar a capacidade dos alunos de coletar notícias nas quais também 

podem anexar-se comentários pessoais dos jovens sobre as matérias jornalísticas. 

b) Atitudinal – Avaliar como o aluno percebe em seu cotidiano a força da cultura do futebol, 

das artes, da linguagem, das atitudes, além de outros. 

c) Observacional – Avaliar as atividades praticadas pelos alunos por meio de fichas de 

observação.  

d) Conceitual – Avaliar a progressão dos alunos nas habilidades de salto em distância. 

 

24ª QUESTÃO 
 

Libâneo (1994) afirma que a avaliação é uma tarefa complexa que não se resume à 

realização de provas e atribuição de notas, cumprindo funções pedagógico-didáticas de 

diagnóstico e de controle em relação às quais se recorre a instrumentos de verificação do 

rendimento escolar. 
 

Assinale a alternativa que representa uma das características mais importantes da avaliação 

escolar, na opinião do autor. 

a) Deve ser objetiva, comprovando os conhecimentos assimilados pelos alunos, excluindo a 

subjetividade dos professores e alunos. 

b) Ajuda a desenvolver capacidades e habilidades discentes, concorrendo para o 

desenvolvimento intelectual, social e moral, pois todos os alunos são iguais. 

c) Reflete a unidade objetivos-conteúdos-métodos, pois é parte integrada do processo de 

ensino e aprendizagem. Os alunos precisam saber para que estão trabalhando e no que 

estão sendo avaliados. 

d) Possibilita que o professor possa detectar e desenvolver tolerância com um fraco 

desempenho escolar de um aluno pobre, acionando para isso auxílio de outras instâncias 

escolares. 
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25ª QUESTÃO 
 

Em sua turma de 8º ano do Ensino Fundamental, o professor Bernardo observou atitudes 

agressivas e violentas quando aplicava atividades que envolviam jogos. Percebeu também que 

alguns alunos e algumas alunas se sentiam intimidados por colegas mais fortes ou mais 

habilidosos. Depois de problematizar a questão com a turma, solicitou que os alunos 

elaborassem, de forma consensual, as regras de convivência para serem utilizadas durante as 

aulas. 
 

Marque a alternativa que se refere ao objetivo que estabelece a relação com a prática do 

professor Bernardo para o desenvolvimento de conteúdos atitudinais. 

a) Aproveitar os conflitos que se apresentaram na aula como fio condutor do 

desenvolvimento dos conteúdos. 

b) Criar um código disciplinar para punir estudantes que intimidavam os demais colegas. 

c) Estabelecer um tribunal de alunos para julgar os estudantes agressivos e violentos. 

d)  Garantir que os conflitos existentes sejam erradicados das aulas, de modo que o 

ambiente se torne mais prazeroso. 
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PROVA ESCRITA DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

SEGUNDA PARTE – QUESTÕES DISCURSIVAS (100 pontos) 

 

1ª QUESTÃO 

Valor total da questão: 25 pontos 

 

Planejar é um ato político em que o docente faz previsões de forma intencional e crítica. 

Considerando a diversidade de conteúdos que podem ser ensinados nas aulas de educação 

física, elegemos o tema “equilíbrio” para a elaboração de uma aula para crianças de 4 (quatro) 

anos da Educação Infantil. Descreva, em até 15 linhas, os objetivos da aula, o conteúdo 

específico e os procedimentos adotados. 
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2ª QUESTÃO 

Valor total da questão: 25 pontos 

 

Dentre muitos esquemas que existem para a classificação das habilidades de movimento, o 

esquema unidimensional responde por apenas um aspecto em particular. Segundo Gallahue e 

Donnely (2008), existem quatro maneiras de classificar essas habilidades em relação a uma única 

dimensão, a saber, aspectos musculares, temporais, do meio ambiente e funcionais. Com base 

nos aspectos temporais, o movimento também pode ser classificado como discreto, em série ou 

contínuo.   

Em até 15 linhas, apresente 3 (três) atividades para uma turma de 9º ano do Ensino 

Fundamental, com base nos aspectos temporais de movimento, utilizando-se dos seguintes 

materiais/recursos: bolas de borracha, cordas e bolas de basquete. O espaço disponível para 

ministrar sua aula é uma parte da pista de atletismo com cerca de 100m. Justifique suas escolhas.   
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3ª QUESTÃO 

Valor total da questão: 25 pontos 

 

“Incluir é garantir espaços, abrir horizontes, respeitar o outro, o diferente, em síntese, 

possibilitar que todos possam mesmo sendo diferentes gozar de direitos sociais, políticos, 

culturais” (COSTA; GONÇALVES JUNIOR, 2008. p. 3963). 

 

Em até 15 linhas, pontue, com base na citação acima, a inclusão à qual os autores se 

referem, justificando as possíveis mudanças de paradigmas até então conhecidos.   
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4ª QUESTÃO 

Valor total da questão: 25 pontos 

 

Brotto (2006) nos fala que a cooperação e a competição não são opostas, mas se completam 

e Oliveira (2010), que o esporte escolar deve ser “um esporte desmitificado porque conhecido, 

praticado de forma prazerosa, com vivências de sucesso para todos. Um esporte adquirido como 

bem cultural, cuja prática passa a ser compreendida como direito” (p. 196). 

 

Com base no texto acima, disserte, em até 15 linhas, sobre o esporte escolar fazendo um 

paralelo entre a cooperação e a competição. 
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