
Avaliação 2010 
37 - Quanto às suas aulas de Educação Física, você pode considerar que: 
 
( A ) Poderia ser melhor se todos alunos fossem bons para jogar. 
( B ) Poderia ser bem melhor se houvesse melhores instalações e materiais adequados 
para nossas aulas, pois a Educação Física é tão importante quanto as outras disciplinas. 
( C ) Poderia ter menos aulas de Educação Física, pois existem matérias mais 
importantes. 
( D ) Com jogos, brincadeiras e exercícios, a gente não aprende nada. 
 
38 - Quanto aos Jogos Olímpicos de 2016, que serão disputados no Brasil, você pode 
considerar que: 
( A ) O Brasil provavelmente não ganhará nenhuma medalha. 
( B ) O Brasil será o primeiro colocado em números de medalhas. 
( C ) O Brasil poderia ser mais bem representado se houvessem melhores políticas de 
incentivo ao esporte para nossos jovens. 
( D ) Não existem relações entre ações políticas de incentivos ao esporte de 
rendimento com o desempenho de um país no esporte. 
 

 
39 - Analise os seguintes gráficos: 
 
01)                                              02)                                             03) 
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No gráfico 01 podemos observar um aumento na frequência respiratória, no gráfico 02 
a frequência respiratória diminui, já no gráfico 03 a frequência respiratória se mantém 
constante. Então, podemos concluir que os três gráficos representam: 
( A ) Você fazendo aquecimento para jogar futebol. 
( B ) Você fazendo prova de Matemática. 
( C ) Você enchendo balão para uma festa de aniversário. 
( D ) Você durante uma aula de Educação Física e depois retornando à sala de aula. 

 
40 - Nas aulas de Educação Física, os jogos são muito importantes; neles aprendemos a 
respeitar regras, trabalhar em equipe, ser cooperativo e solidário. Nessas aulas, todos 
deveriam ser como são, sem pensar em ser melhor que o outro, afinal, todos têm 
limitações e capacidades. Às vezes, tem alguém que é muito bom para jogar futebol, 
mas  não significa que ele é bom em tudo. Por isso, essas aulas são muito importantes, 
pois nelas aprendemos aceitar-nos como somos. 
Observando as três fotos, podemos pensar: 



                            
( A ) Que esses alunos não podem fazer Educação Física, devem apenas ficar olhando 
os outros fazerem. 
( B ) Teriam que estudar em outra escola. 
( C ) O professor deveria colocá-los num time mais fraco. 
( D ) Todos deveriam participar, desde que as aulas fossem planejadas e oferecessem 

possibilidades a todos dando a oportunidade de conviver e aprender com as diferenças 

Avaliação 2012 
9º ANO 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

36- De acordo com a charge, podemos concluir que: 

 

(A)  A postura correta é um privilégio dos deprimidos. 
(B)  A postura corporal é uma forma de expressão e a imagem corporal pode 

refletir as emoções. 
(C)  Não existem relações entre a expressão corporal e as emoções. 
(D)  A postura corporal reflete apenas as emoções positivas. 
H: Reconhecer a postura corporal como forma expressão. R: B 

37- As olimpíadas, maior evento esportivo do planeta, acontecem: 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000001176/0000013830.jpg


(A) De seis em seis anos, em que participam apenas os países desenvolvidos. 
(B) De dois em dois anos, envolvendo apenas os países em desenvolvimento. 
(C) De quatro em quatro anos, onde a participação independe da condição 

econômica dos países. 
(D) De oito em oito anos, participam somente países subdesenvolvidos. 

              H: Conhecer sobre cultura esportiva. R: C 

38- O movimento Hip Hop tem sua origem nos Estados Unidos, mais precisamente 
no subúrbio de Nova Iorque. Os elementos que compõem a cultura Hip Hop e 
presentes na imagem abaixo são: 

   
(A)  O Grafite,o MC, o B boy ou B girl e o DJ. 
(B) O Grafite, a Bailarina, o MC e o Locutor. 
(C) O B boy ou B girl,o Coreografo, o DJ e o Apresentador. 
(D) O MC,o Coreografo, o DJ e o Grafite. 

H: Identificar os elementos da cultura hip hop e street dance. R:A 

39- Baseados na figura abaixo, podemos entender a evolução dos cartazes em todas as 
edições da Copa do Mundo. Observe e responda: 



 

(A) O país a sediar a próxima copa do mundo já sediou o evento em 1950. 
(B) A próxima copa do mundo acontecerá num pais que já sediou o evento 
por duas vezes, sendo em 1934 e 1990. 
(C) A próxima copa do mundo acontecerá num país que nunca sediou o 
evento anteriormente. 
(D) Ninguém sabe ainda onde será a próxima copa do mundo. 
H:  Conhecer sobre a cultura esportiva ( futebol). R: A 

40-O futebol certamente é um esporte amado e praticado por milhões de pessoas 

em todo o mundo. As grandes empresas aproveitam essa popularidade do esporte 

para venderem seus produtos, utilizando propagandas realizadas por atletas 

famosos que incentivam o consumo de certas marcas. Sabe-se que a propaganda é 

uma das principais formas de incentivar as pessoas a comprarem e isso vem 

gerando uma sociedade extremamente consumista, que agride cada vez mais o 

meio ambiente através da grande quantidade de lixo produzida. Em sua opinião: 



 

 
                 (A) Devemos comprar tudo que os atletas indicam, pois eles e elas sabem o      
que é bom para nós. 
                 (B) Devemos consumir os produtos que as propagandas de televisão 
mostram e não nos preocuparmos com o meio ambiente. 
                (C) Não devemos comprar nada, pois não precisamos consumir para viver. 
                (D) Devemos consumir com consciência ambiental, analisando se realmente 
necessitamos daquele produto ou se estamos sendo dominados pelas propagandas.  
                H: Reconhecer o papel da mídia esportiva. R: D 
 

9º ANO 2013 
EDUCAÇÃO FÍSICA 
39- De acordo com a charge, podemos concluir que: 

 

(E)  A postura correta é um privilégio dos deprimidos. 
(F)  A postura corporal é uma forma de expressão e a imagem corporal pode 

refletir as emoções. 
(G)  Não existem relações entre a expressão corporal e as emoções. 
(H)  A postura corporal reflete apenas as emoções positivas. 
H: Reconhecer a postura corporal como forma expressão. R: B 
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40- As olimpíadas, maior evento esportivo do planeta, acontecem: 

(E) De seis em seis anos, em que participam apenas os países desenvolvidos. 
(F) De dois em dois anos, envolvendo apenas os países em desenvolvimento. 
(G) De quatro em quatro anos, onde a participação independe da condição 

econômica dos países. 
(H) De oito em oito anos, participam somente países subdesenvolvidos. 

H: Conhecer sobre cultura esportiva. R:  

41- O movimento Hip Hop tem sua origem nos Estados Unidos, mais precisamente no 
subúrbio de Nova Iorque.Os elementos que compõem a cultura Hip Hop e 
presentes na imagem abaixo são: 

 

(E)  O Grafite,o MC, o B boy ou B girl e o DJ. 
(F) O Grafite, a Bailarina, o MC e o Locutor. 
(G) O B boy ou B girl,o Coreografo, o DJ e o Apresentador. 
(H) O MC,o Coreografo, o DJ e o Grafite. 

H: Identificar os elementos da cultura hip hop e street dance. R: 

39- Baseados na figura abaixo, podemos entender a evolução dos cartazes em todas as 
edições da Copa do Mundo. Observe e responda: 



 

(A) O país a sediar a  próxima copa do mundo já sediou o evento em 1950. 
(B) A  próxima copa do mundo acontecerá num pais que já sediou o evento 
por duas vezes, sendo em 1934 e 1990. 
(C) A próxima copa do mundo acontecerá num país que nunca sediou o 
evento anteriormente. 
(D) Ninguém sabe ainda onde será a próxima copa do mundo. 
H:  Conhecer sobre a cultura esportiva ( futebol). R: A 

40- No processo de mundialização do esporte os grandes organismos mundiais 

como ONU/UNESCO tem promovido, através de acordos, documentos legais e 

pareceres, a reprodução das políticas com parâmetros capitalistas dos países 

integrantes do G8, sendo organismos legítimos de implantação dos ideais 

neoliberais, de amenização dos conflitos sociais, propondo que o esporte é uma 

ferramenta de promoção da igualdade, da paz, que pode funcionar como 

instrumento de inclusão social. 

     Com base no texto, analise a figura e responda: 



 

 (A)  O Brasil vai sediar grandes eventos esportivos, por isso as políticas de 
investimentos, construção de estádios e infra-estruturas vão definitivamente 
minimizar as desigualdades sociais. 
(B)  Há garantias de que o retorno financeiro advindo desses grandes eventos serão 
aplicados integralmente na melhor qualidade de vida das pessoas, principalmente os 
menos favorecidos 
(C)  Não existe relação entre esporte e políticas de investimentos e consumo. 
(D) O esporte quando assistido por milhões de pessoas, torna um produto de consumo 
associados às propagandas de marcas de produtos, com isso o esporte deixa de ser 
espetáculo e passa ser visto como gerador de potencial mercadológico.   
 H: Reconhecer o papel da mídia esportiva. R: D 
 

9º ANO - 2014 
36- Leia as seguintes definições sobre esportes. 
Esporte Educacional: praticado nas escolas com a finalidade de promover a formação 
integral do aluno, evita a seletividade e a alta competitividade e todos podem 
participar em condições de igualdade; prepara os alunos para o exercício da cidadania  
e autonomia em suas atividades de lazer. 
Esporte de Participação: pode ser praticado por todas as pessoas de forma voluntária, 
com a finalidade de promover a integração social, a saúde e a educação ambiental. 
Esporte de Rendimento: praticado segundo as regras oficiais das modalidades, sua 
finalidade é obter resultados. 

                        A                         B 

Formação de Atletas. Formação de aluno/cidadão 

Regras padronizadas regidas pela Federações. Regras adptadas pelos alunos 

Enfatiza a Vitória. Enfase no processo 

Exclusão de muitos: Somente os melhores 
participam. 

Inclusão de todos: Todos tem direitos 
iguais de participação 

Exagero na busca por resultados Interesse na vivência lúdica e na 
Educação 



 
 
 
                                    Adaptado de: Superintendência Regional de Ensino. Disponível em: 
https://docs.google.com/file/d/0B_GbTbLKSC7TeUdGMDlOQTlxOEk/edit?pli=1 
 
Com base na leitura do texto e análise do quadro, assinale a alternativa correta. 
a) Ambas as colunas representam o esporte de rendimento. 
b) A coluna A corresponde ao esporte educacional e B esporte de participação. 
c) A coluna A corresponde ao esporte educacional e B esporte de rendimento. 
d) A coluna A representa o esporte de rendimento e B esporte educacional 
R: D -  H: Identificar as diferenças entre o esporte educacional, de rendimento e 
participação.  C: Esportes.  
 
37- Uma sociedade “Inclusiva” faz parte de um processo que é fundamental para o 
desenvolvimento e consolidação da Democracia. Garantir a todos o acesso aos espaços 
comuns da vida em sociedade é compreender a inclusão em seu sentido mais 
completo. Participar de uma sociedade inclusiva é estar predisposto a considerar e 
respeitar as diferenças individuais, criando a possibilidade de aprender sobre si mesmo 
e sobre todos, considerando a diversidade de ideias, sentimentos e ações. 
Assinale um exemplo de evento esportivo “Inclusivo” no cenário mundial. 
 
a) Copa do Mundo de Futebol.    c) Não existe nenhum evento 
esportivo inclusivo. 
b) Paraolimpíadas.      d) Campeonato brasileiro de 
Futebol. 
R:B - H: Reconhecer a paraolimpíadas como evento esportivo.  C: Eventos esportivos.   
 
38- O movimento Hip Hop tem sua origem nos Estados Unidos, mais precisamente no 
subúrbio de Nova Iorque. Quais são os elementos que compõem a cultura Hip Hop 
presentes na imagem abaixo?  

 
a) O Grafite,o MC, o B boy ou B girl e o DJ. 
b) O Grafite, a Bailarina, o MC e o Locutor. 
c) O B boy ou B girl,o Coreografo, o DJ e o Apresentador. 
d) O MC,o Coreografo, o DJ e o Grafite 
R: A. 
H: Reconhecer as manifestações rítmicas da cultura jovem.  
C: Manifestações rítmicas.  
 
 
39- Considere os dois textos a seguir como verdadeiro ou falso e responda a 
alternativa correta. 
Texto 1: 
(  ) O futebol certamente é um esporte amado e praticado por milhões de pessoas em 
todo o mundo. As grandes empresas aproveitam essa popularidade do esporte para 
venderem seus produtos, utilizando propagandas realizadas por atletas famosos que 



incentivam o consumo de certas marcas. Sabe-se que a propaganda é uma das 
principais formas de incentivar as pessoas a comprarem e isso vem gerando uma 
sociedade extremamente consumista, que agride cada vez mais o meio ambiente 
através da grande quantidade de lixo produzida. 
 
Texto 2: 
(  ) O contato físico é bastante comum em situação de jogo, principalmente na relação 
ataque e defesa e, em alguns casos, os atletas podem até machucar outros, mesmo que 
não tenham essa intenção. Em outras situações, acontece o contrário daquilo que se 
considera aceitável pelas normas esportivas, quando jogadores com atitudes 
desrespeitosas e antidesportivas acabam ferindo o outro intencionalmente, como na 
Copa do Mundo de 2014, na qual o jogador Uruguaio Luiz Soares  mordeu seu 
adversário e foi punido pela FIFA com suspensão de nove jogos. 
Esse tipo de jogo foi considerado reprovável pelos meios de comunicação, que 
defendiam o “Flair Play” nos jogos da Copa do Mundo de 2014.  
 
a) F - F.   b) V - V.   c) F - V.   d) V - F. 
 
R:B - H: Reconhecer o papel da mídia esportiva.   C: Mídia.  

 
40- Em Relação ao poder que os veículos de comunicação (as mídias) exercem sobre as 
pessoas, assinale a alternativa correta. 
 

a) Se as pessoas não se atentarem, a mídia pode influenciar suas 
opiniões.  
b) As mídias, especialmente a televisão, utilizam-se do esporte 
como meio de vender produtos. 
c) Nem todas as mídias são ruins, elas podem ajudar com 
informações e atualizações. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
R:D 

H: Identificar a influência da mídia na vida das pessoas.   
C:O papel da Midia.  
 
 

 

 


