Educação Física

PADRÃO DE RESPOSTA
O estudante deve elaborar um texto dissertativo a respeito dos movimentos migratórios para
o continente europeu.




A respeito dos argumentos na perspectiva de quem migra, o estudante deve
contemplar dois dos aspectos listados a seguir.
o Fuga das atrocidades de guerra, fome, doenças (epidemia).
o Fuga por causas político-ideológicas e religiosas.
o Procura por emprego.
o Procura por estabilidade.
o Procura por novas perspectivas de vida.
A respeito dos argumentos na perspectiva dos países que recebem os imigrantes, o
estudante deve contemplar dois dos aspectos listados a seguir.
o Argumentos contrários à migração:
 sobrecarga da infraestrutura do Estado (educação, saúde, moradia,
alimentação, segurança);
 competição por empregos;
 choques culturais e de costumes (xenofobia);
 rompimentos políticos.
o Argumentos favoráveis à migração:
 países europeus precisam de imigrantes para enfrentar o problema
demográfico (revitalização das cidades) e têm meios de responder à
demanda oriunda do fluxo migratório;
 imigrantes ocupam postos de trabalho não valorizados pelos cidadãos
dos países europeus.

PADRÃO DE RESPOSTA
A violência tem consequências negativas não somente para as mulheres, mas também para
suas famílias e para a sociedade.
Para a mulher, as consequências são: físicas, podendo chegar a lesões incapacitantes;
psicológicas, podendo gerar traumas, baixa autoestima, dependência psicológica do agressor;
cerceamento de direitos individuais; estéticas.
Para a família são: ruptura da estrutura familiar; desestabilidade emocional; naturalização da
violência contra a mulher para as gerações futuras; desvalorização da figura materna.
Para a sociedade são: disseminação da violência contra a mulher; a violência tem enormes
custos, desde gastos com saúde e despesas legais a perdas de produtividade.
As mudanças decorrentes da Lei Maria da Penha são: criminalização da violência
doméstica/sexual; aumento das notificações de violência doméstica, apesar de continuar alta a
incidência de mulheres agredidas; garantia legal de proteção à mulher contra a violência
doméstica, independentemente de sua orientação sexual, ou seja, protege-se também a
mulher homossexual vítima de ataque perpetrado pela parceira; possibilidade de prisão
preventiva no caso de crimes de violência doméstica, embora ainda se verifique morosidade
no julgamento do crime; criação de casas de refúgio ou casa-abrigo, para acolher mulheres
vítimas de violência doméstica; reforço às Delegacias de Atendimento à Mulher, embora ainda
insuficientes; inclusão da vítima em programas assistenciais do governo, programas de
proteção à vítima e à testemunha, transferência de local de trabalho, se a vítima for servidora
pública.

PADRÃO DE RESPOSTA
O estudante deverá elaborar um texto dissertativo contemplando as informações a seguir:



a intensidade planejada da carga de treinamento é diferente na percepção subjetiva
de esforço dos atletas; o técnico tende a planejar uma intensidade menor do que a
percebida pelos atletas;
em todas as sessões de treinamento, as PSEs dos atletas não se relacionam com a
intensidade prevista para o microciclo recuperativo, havendo necessidade de
modificar a intensidade das sessões recuperativas ou uma análise mais detalhada da
intensidade do exercício, por intermédio de algum marcador fisiológico.

PADRÃO DE RESPOSTA
a) O estudante deverá citar em sua resposta:




duas das seguintes vantagens:
o os fundamentos são aprendidos e treinados detalhadamente, sempre dentro
do padrão técnico;
o as avaliações e correções são facilmente aplicadas;
o permite individualizar o ensino dos fundamentos, respeitando o ritmo de
aprendizado de cada aluno;
o possibilidade do domínio da técnica;
o facilidade de organização da sessão de treino (aula).
duas das seguintes desvantagens:
o pode não ser motivador;
o a criatividade pode ser inibida;
o proporciona um ambiente monótono e pouco atraente;
o não cria situações próprias do jogo (descontextualização).

b) O estudante poderá citar um dos seguintes métodos:


Método Global: a aplicação do método global se dá através do jogo propriamente
dito. A estrutura de ensino proposta pelo modelo global, ao invés de enfatizar a

aprendizagem de determinados fundamentos, investe no desenvolvimento do jogo
como um todo, através da capacidade de descoberta pela prática. Para tarefas com
baixo nível de complexidade e alto nível de organização indica-se o ensinoaprendizagem realizado pela prática do todo.


Método Integrado: este método tem como base uma concepção de método de ensino
de jogos desportivos, o Teaching Games for Understanding. A capacidade cognitiva é o
principal objetivo deste método. A utilização deste método busca possibilitar que o
atleta reconheça comportamentos táticos individuais, em grupo e coletivo de ataque e
defesa, com a situação de jogo, distinga situações táticas corretas das inadequadas e
crie uma solução da tarefa com o grupo, através da tomada de decisão. Este método
pode ser compreendido como aquele capaz de aproximar o treinamento à realidade
do jogo por meio de jogos educativos, pois os exercícios são organizados com
propósitos didáticos e executados com objetivos previamente definidos e nele
centralizado as aprendizagens pretendidas.

PADRÃO DE RESPOSTA
O estudante deverá elaborar um texto abordando que, aproximadamente, dos 2 aos 5
anos de idade o nível de atividade física das crianças pode impulsionar o
desenvolvimento de competências motoras. Ou seja, crianças com níveis mais
elevados de atividade física terão mais oportunidades para promover o
desenvolvimento das habilidades motoras fundamentais que crianças com menores
níveis de atividade física. Por outro lado, aproximadamente, dos 6 aos 10 anos de
idade, os níveis mais elevados de competências motoras irão oferecer um maior
repertório motor para se envolver em várias atividades físicas, esportes e jogos. Sendo
assim, espera-se que as crianças com maiores níveis de competências motoras
apresentem níveis mais elevados de atividade física, ao passo que as crianças com
menores níveis de competências motoras irão apresentar níveis mais baixos de
atividade física.

Em suma, atividades de lazer ativo para crianças de 4 anos de idade irão impulsionar o
desenvolvimento de competências motoras. As competências motoras já adquiridas
aos 6 anos de idade, como resultado da fase anterior, implicarão um maior repertório
motor para se envolver em várias atividades físicas, esportes e jogos e
consequentemente um aumento no nível de atividade física.

