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Observações:

 A primeira parte desta prova contem  10 (dez) questões com o valor de 7 pontos
cada.

 Responda às questões propostas, utilizando o espaço delimitado.  

 O  caderno  de  questões  contem  folhas  para  rascunho  que  não  podem  ser
destacadas.  Lembramos  que,  para  efeito  de  avaliação,  o  rascunho  não  será
considerado.
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1. Como o nível de maturação biológica e o gênero interferem no desempenho físico dos
alunos do Ensino Fundamental e Médio?

2. A atividade física de longa duração tem como principal substrato energético os lipídios.
Qual a relação da reserva de glicogênio e o melhor desempenho neste tipo de atividade
física?

3. Qual o tipo de alavanca mais comum no corpo humano? Descreva uma vantagem e uma
desvantagem desse tipo de alavanca.

4. Estabeleça as diferenças entre “teste”, “medida” e “avaliação” e faça considerações sobre
a inclusão dos mesmos no processo de ensino e aprendizagem da Educação Física.

5. Comente os princípios veiculados pela pedagogia humanista, como  movimento renovador
da Educação Física e sua aplicação na escola.

6. “A escola não constrói a partir do zero, nem o aprendiz é uma tábula rasa, uma mente
vazia;  ele  sabe,  ao  contrário,  “muitas  coisas”,  questionou-se  e  assimilou  ou  elaborou
respostas  que  o  satisfazem  provisoriamente.  Por  causa  disso,  muitas  vezes,  o  ensino
choca-se de frente com as concepções dos aprendizes” (Perrenoud, 2000). 

Com este texto, Perrenoud caracteriza uma competência para ensinar, denominada por ele
como “trabalhar a partir das representações dos alunos”. 
Partindo desta citação, discuta a aplicação deste conceito na aula de Educação Física para
o Ensino Fundamental e Médio?

7. “Você previu uma aula de Educação Física escolar, cuja unidade didática era o handebol e
o tema a ser desenvolvido seria o passe de ombro. Você tem uma turma mista de 5ª série,
com 45 alunos, dez bolas de handebol, uma quadra com as marcações oficiais e dez cones.
Entretanto, no dia da aula, a quadra estava ocupada para uma apresentação da banda do
colégio,  os  cones  estavam  sendo  usados  para  demarcar  áreas  específicas  de
estacionamento e a equipe de sua escola foi jogar em outro colégio e levou nove bolas. O
que você faria? Justifique.

8. Qual é a fase da aprendizagem motora na qual o aluno faz várias tentativas para executar o
movimento e comete muitos erros. Comente sua aplicação numa aula de Educação Física
escolar.

9. Como se caracteriza a Teoria dos Sistemas Dinâmicos?

10. Quais são os movimentos  fundamentais? Comente sua aplicação no 1º e 2º Ciclos  do
Ensino Fundamental.   

SEGUNDA PARTE - DISSERTAÇÃO   (Valor:   30 pontos)
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Desenvolva o tema sorteado sob a forma de Dissertação, utilizando, no mínimo, três
páginas e, no máximo, cinco. Se desejar, utilize as folhas de rascunhos, sem destacá-las do
corpo da prova.  Entretanto,  para  efeito de avaliação, o rascunho não será considerado.

TEMAS PARA DISSERTAÇÃO 

1. A contribuição da disciplina Educação Física para a formação global do cidadão.

2. Desafio de estimular a adesão dos alunos à prática sistemática de atividade física e sua
incorporação aos hábitos de vida.

3. Contribuição  da  Educação Física  escolar  para  a  prevenção e  combate   à  obesidade
infantil.

4. A adequação  da  avaliação  ao  processo  ensino-aprendizagem  por  competências,  de
acordo com os Parâmetros Currriculares Nacionais do Ensino Médio.

5. Na visão contemporânea de mundo, o corpo deixa de ser um mero acessório da razão
para constituir-se em um veículo da expressão humana. Neste contexto, como você vê a
corporeidade na Educação Física escolar?

6. Na  nova  LDB,  os  conteúdos  curriculares  da  Educação  Física  devem  contemplar  a
promoção  do  desporto  educacional.  Comente  esta  afirmativa,  levando  em  conta  a
realidade nacional.

7. Comente o paradigma emergente da motricidade humana no âmbito da Educação Física.

8. Identifique e analise os estágios de desenvolvimento da criança.

9. A complexidade  e  a  novidade  do ambiente  da  aula  como fatores  intervenientes  do
processo ensino-aprendizagem da criança.

10. Identifique e analise a importância dos tipos de transferência de aprendizagem do ensino
da Educação Física escolar.
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