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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA ESCRITA 

 

Critérios para tirar 0,00 na prova 

Fuga total ao tema 

Arquivo sem identificação de inscrição 

Desrespeito aos direitos humanos 

Plágio 

Identificação do candidato no nome do arquivo e/ou no conteúdo da prova 

Não realizou o Exame Escrito 

 

QUESTÃO 1 – 2,5 PONTOS 

 

CITAÇÃO I 

“Fala-se do corpo ligado à natureza, do corpo como fonte de prazer, como canal de comunicação entre o 

interior e o exterior, ou seja, nestas áreas já podemos perceber discussões sobre um corpo que não é 

necessariamente apenas físico.” (ALVES et al, 2019, s/p). 

 

CITAÇÃO II 

“A comunicação corporal é uma comunicação carregada de valores e componentes emocionais. O gesto, o 

olhar, o tônus muscular falam de nossos sentimentos, de nossos medos, desejos, conflitos, isto é, da expressão 

do imaginário consciente e inconsciente (VIEIRA, BATISTA e LAPIERRE, 2013, p. 42).” 

(BELLAGUARDA BATISTA, 2019, s/p). 

 

CITAÇÃO III 

"A agressividade faz parte da expressão lúdica. A criança que é punida por sua expressão agressiva torna-se 

muitas vezes inibida e angustiada; é muitas vezes, uma criança tímida diante do mundo e não raro desenvolve 

sintomas fóbicos. Entretanto, a criança que gosta de brincar de armas, super-heróis, de fingir que constrói e 

destrói, está somente exercitando sua fantasia agressiva de forma lúdica, livre e desculpabilizada." 

(FERREIRA, 2009, s/p). 

 

A partir do que você entendeu nos textos de Alves et al. (2019), Bellaguarda Batista (2019) e Ferreira (2009) 

citados acima, desenvolva a ideia do que pode o corpo na escola. 

 

PADRÃO DE RESPOSTA: 

 

Palavras-chaves e conceitos para a resposta: 

- Tempo livre e espaço para brincar. 

- Criar autonomia de pensamento e ação. 

- Jogar. 

- Ser criativo, questionador. 

- Ter autoria. 

- Vivenciar ricas experiências sensoriais e lúdicas entre crianças e adultos. 

- Ser espontâneo em sua forma de ser, agir e se expressar. 

- Estar em um ambiente seguro para testar seus limites, possibilidades e impossibilidades de ação. 

- Ser acolhido e escutado em seus afetos, expressões e emoções. 

- Criar vínculos nas relações que estabelecem consigo, com outros corpos e com o ambiente. 



- Estabelecer contatos corporais e motores na convivência em grupo. 

- Expressar sua agressividade de forma saudável e cuidadosa com o próprio corpo, com o corpo do outro e 

com ambiente. 

- Construir, com a agressividade saudável, o caminho para a criatividade. 

- Exercitar a agressividade de forma saudável. 

 

 

QUESTÃO 2 – 2,5 PONTOS 

 

Como nossa educação nos ensinou a separar, compartimentar, isolar e, não, a unir os conhecimentos, o 

conjunto deles constitui um quebra-cabeça ininteligível” (MORIN, 2000, p. 42). Tendo como base a citação e 

a obra “Os sete saberes necessários à educação do futuro”, de Edgar Morin, disserte sobre a relação entre 

corpo, conhecimento e o paradigma de uma educação voltada para a condição humana. 

 

PADRÃO DE RESPOSTA: 

 

Palavras-chaves e conceitos para a resposta: 

- União dos saberes. 

- Problemas planetários multidisciplinares. 

- Pensamento complexo. 

- Somos seres indivisíveis. 

- Conhecimento pertinente. 

- Enfrentar as incertezas. 

- Dimensão integral do corpo. 

- Corpo: liberdade e potência criadora. 

- Educação e coletividade. 

- Conhecimento que não se separa do corpo e da esfera social. 

- O corpo como elemento integrador. 

- Educação, corpo e conhecimento relacionados à condição humana. 

- Corpo: desejos, afetos, emoções, movimentos e saberes. 

 

 

QUESTÃO 3 – 2,5 PONTOS 

 

Nos estudos sobre Wallon (GALVÃO, 1995), a autora explicita uma concepção de desenvolvimento humano 

na qual afeto e cognição se integram de maneira específica em cada uma de suas fases. Disserte sobre os 

estágios de desenvolvimento na concepção de Wallon e como ocorre esta integração. 

 

PADRÃO DE RESPOSTA: 

 

Wallon compreende o desenvolvimento da criança como uma construção que integra uma dimensão afetiva e 

cognitiva e que, a cada fase, há uma predominância de uma ou de outra, de acordo com as necessidades e 

possibilidades do sujeito nas suas interações com o meio, que ele nomeia como alternância funcional. Essa 

alternância na predominância de cada dimensão não pode se confundir com a ideia de ausência de nenhum dos 

dois aspectos em tempo algum do desenvolvimento humano. 

No primeiro ano de vida, por exemplo, a criança vive o que ele chama de período impulsivo-emocional, no 

qual o bebê se apresenta ao mundo expressando seus sentimentos, desejos e necessidades através do choro, do 

riso e de gestos que vão sendo interpretados e alongados pelas trocas e narrativas com os adultos de 

convivência e que retornam ao bebê.  Prosseguindo, por volta dos 12 meses aos 36 meses, a criança vive o que 

Wallon explica como período sensório-motor e projetivo, no qual a aquisição da marcha e da fala 

(desenvolvimento do simbólico), com o apoio dos gestos, possibilita outras possibilidades de construção do 

pensamento.  Entre os 3 e 6 anos, a criança vive outro momento em que os afetos estão em alta, no estágio do 

Personalismo, no qual, a partir das suas relações e desafios com outras pessoas e ambiente, vai construindo a 

consciência de si.  A partir dos 6 anos, no estágio Categorial, a criança avança no plano das descobertas do 

mundo, desenvolvendo múltiplas inteligências.  No Estágio da adolescência, as questões afetivas passam por 

novos desafios, porém, já com uma fala internalizada, bem desenvolvida, que pode ser narrada e elaborada 

pelo sujeito e seus grupos.   

 



 

 

QUESTÃO 4 – 2,5 PONTOS 

 

A Lei nº 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão) dispõe que “A educação constitui direito da pessoa com 

deficiência, assegurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a 

vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, 

intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem.” (BRASIL, 

2015, Art. 27). Em diálogo com a legislação, como as vivências psicomotoras no cotidiano escolar podem 

auxiliar os educandos público da Educação Especial – deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades/superdotação – e com necessidades específicas? 

 

PADRÃO DE RESPOSTA: 

 

Palavras-chaves e conceitos para a resposta: 

- Educação. 

- Educação especial. 

- Direitos. 

- Leis. 

- Pessoa/alunos/estudantes com deficiência. 

- Necessidades específicas. 

- Diversidade. 

- Singularidade. 

- Psicomotricidade. 

- Integralidade. 

- Potencialidades. 

- Relação consigo mesmo, com o outro e com o ambiente. 

- Jogo simbólico. 

- O olhar para as relações. 

- Olhar individualizado. 

- Práticas psicomotoras. 

- Livre expressão. 

- Cuidado consigo, com o outro e com o ambiente. 

- Diálogo tônico. 

- Subjetividade. 

- Complexidade. 

- Interações. 

- Materiais/Objetos relacionais. 

- Lugar de criação. 

- Linguagem não verbal. 

- Movimento corporal. 

- Sensibilidade. 

- Observação e escuta atenta.  

 

 


