Educação Física

PADRÃO DE RESPOSTA
Em termos de atendimento à proposta, espera-se que o estudante estabeleça
relação entre a qualidade do serviço de esgotamento sanitário e de tratamento
da água para o agravamento do número de casos de internação e morte por
diarreia entre a população brasileira: geralmente, quanto maior a abrangência
dos serviços, menor a ocorrência de internações por essa moléstia e menor os
gastos com os tratamentos de saúde.
Espera-se, também, que o estudante mencione pelo menos duas políticas
públicas implementadas para buscar resolver o problema e que proponha uma
ação visando contribuir para a sua solução.

O estudante deve elaborar um texto dissertativo, coerentemente estruturado,
que evidencie a capacidade de tratar os seguintes tópicos:
• O papel da tecnologia digital. Esse papel deverá ser abordado
considerando pelo menos um dos seguintes aspectos:
o A potencialização e/ou a facilitação das atuais ações de
espionagem;
o A execução e/ou a sofisticação de crimes contra a privacidade;
o A proteção – em termos de sigilo/invisibilidade – dos agentes
dessas ações.
• A garantia dos direitos do cidadão e do Estado. Essa garantia deverá
ser abordada considerando pelo menos um dos seguintes aspectos:
o As possíveis violações e/ou decorrentes reparações do direito à
privacidade;
o O descumprimento e/ou rompimento de acordos internacionais.
• O problema da segurança. Esse problema deverá ser abordado
considerando pelo menos uma das escalas de ação:
o A do indivíduo (cidadão);
o A do Estado (segurança/soberania nacional);
o A das organizações (empresas e/ou instituições nacionais ou
internacionais).

Padrão de resposta
a) O estudante deverá ser capaz de identificar na figura que:
• Práticas esportivas não são naturais e destinadas a um gênero
específico, ao contrário do que se afirma no senso comum.
• Práticas esportivas são construções históricas e culturais e,
portanto, podem variar de acordo com os grupos sociais e com o
contexto histórico.
• Há discriminação, rotulação, preconceito e exclusão em relação
às práticas esportivas e diferença de gênero.
b) O estudante deve apresentar pelo menos duas intervenções possíveis
de incentivo às práticas corporais (esportivas) mistas, tais como:
regulamento de torneios esportivos em que seja obrigatória a presença
de ambos os sexos, permissão de participação de meninas em torneios
que privilegiam os meninos, práticas de danças com a presença de
meninos e intervenções do gênero.

Padrão de resposta
a) O estudante deve citar ao menos duas diferenças entre a concepção
tecnicista e outras concepções educativas.
b) O estudante deve discorrer sobre princípios educativos como, por exemplo,
cooperação, emancipação e coeducação. Além disso, ele deve abordar o papel
da cultura no contexto esportivo para a formação integral do estudante.

Padrão de resposta
a) O estudante deve considerar as seguintes capacidades físicas
relacionadas à saúde: 1. resistência cardiorrespiratória; 2. força
muscular; 3. resistência muscular; 4. flexibilidade; 5. nível adequado de
gordura corporal; 6. aptidão neuromotora.
b) O estudante deve explicar o papel dos seis componentes na redução
dos riscos de quedas em idosos.
c) Além de contribuir para a redução de quedas, as atividades físicas
proporcionam aumento do contato social, diminuição e controle dos
riscos de doenças crônicas, melhora da saúde física e mental e da
performance funcional, assegurando independência física por mais
tempo.

