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QUESTÃO 2: O exercício físico sistematizado pode proporcionar diversos benefícios físicos, mentais e 

sociais ao ser humano, proporcionando-lhe uma melhor qualidade de vida e contribuindo para a manutenção 

e/ou melhora da sua saúde. Entretanto, segundo os autores quando o assunto é promoção de saúde e atividade 

física para populações específicas, como, por exemplo, diabéticos e obesos, são necessários alguns cuidados por 

parte do professor de educação física. A partir deste enunciado discorra acerca das relações apresentadas pelos 

autores entre o exercício físico, obesidade e diabetes. Em seguida faça uma reflexão crítica com o conceito de 

promoção de saúde.  

De acordo com Cavaglieri et al (2010) a obesidade e a diabetes são doenças complexas, visto que são resultantes 
de diferentes fatores (comportamentais, fatores genéticos, meio ambiente, psicológicos, culturais) relacionados 
entre si. Os autores realizam uma pesquisa teórica para discorrer sobre a temática. Em relação a obesidade as 
constatações dos autores foram: a) aumento da massa magra proporcionado pela prática de exercícios físicos 
conduzem aumento da taxa metabólica basal, aumentando o gasto energético; b) a prática de exercícios físicos 
estimula a oxidação de gorduras – e conforme a intensidade (baixa, moderada, alta) na qual são praticados os 
mecanismos de oxidação serão diferentes; c) modificações metabólicas e hormonais estimuladas pelo exercício 
físico promovem aumento na utilização de ácidos graxos livres; d) o efeito do exercício físico sobre a obesidade é 
individual, e tais respostas podem ser afetadas não somente pelas condições do meio ambiente, mas também por 
fatores genéticos. Já em relação ao diabetes: a) exercício físico a longo prazo contribui no controle glicêmico; b) 
quando a diabetes está associada a outras doenças (hipertensão, colesterol LDL elevado, baixo HDL) o exercício 
físico bem planejado promove a melhora destes índices; c) durante o exercício, ocorre queda nos níveis de insulina 
e aumento nos níveis de glucagon no sangue (Nienam, 2011). Assim, o exercício físico proporciona uma melhor 
qualidade de vida, contribuindo para a manutenção e/ou melhora da saúde. Neste sentido podemos realizar uma 
crítica a partir dos textos sobre atividade física e Saúde Coletiva apresentados por Gonçalves (2004). As discussões 
ocorrem a partir do conceito ampliado de saúde e da promoção da saúde, ou seja, o foco de atuação do professor 
de educação física passa a ser a população em conjunto. Reconhece-se como fundamental desenvolver 
intervenções individuais e coletivas, visando a adoção de estilos de vida saudáveis. Entretanto os processos de 
saúde/doença são abordados de maneira autocrítica, articulados à ideia de totalidade, definindo a saúde como 
uma questão social ampliada, para além de somente incorporar a ação individual. A partir desta crítica, podemos 
visualizar a diabetes e a obesidade para além da ideia de culpabilização exclusiva dos sujeitos, mas sim como uma 
ação compartilhada entre indivíduos e sociedade, entre professor de Educação Física e sujeitos, na qual a prática 
de exercícios físicos surja como uma ação de promoção da saúde e que aconteça com a presença de 
compartilhamento de saberes abrindo horizontes para que os sujeitos tenham acesso as diferentes percepções do 
corpo e do movimento humano, para muito além do gasto calórico, e com este suporte possam visualizar uma 
relação entre exercícios físicos e saúde que ultrapasse os limites biológicos. 
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QUESTÃO 3: “Todo cidadão deve acumular pelo menos 30 minutos de atividade física por dia em pelo 

menos 3 dias da semana (se possível todos), de intensidade moderada de forma contínua ou acumulada”. 

Considerando este enunciado, elabore uma crítica, posicionando-se a respeito da referida recomendação 

abordando a Educação Física enquanto um fenômeno da sociedade moderna. 

Em seu livro intitulado “A Educação Física cuida do corpo...e “mente””, Medina (2007), realiza uma crítica a maneira 
como a Educação Física enquanto área do conhecimento vem se posicionando diante os fenômenos da sociedade e 
da era do consumo. O autor aponta para a necessidade de uma crise no interior do campo da Educação Física, a fim 
de que sejam ampliadas as possibilidades de aprendizagem acerca da cultura do corpo. Esta aprendizagem para 
Medina (2007) deve acontecer de maneira crítica e reflexiva, a partir de um diálogo no qual os sujeitos sejam capazes 
de posicionar-se criticamente diante discursos como os citados na introdução desta questão. Medina (2007) nos diz 
que o movimento pelo movimento não caracteriza um processo de aprendizagem, mas sim, é um processo que o 
autor denomina como consciência ingênua, ou ainda faz parte da chamada Educação Física Modernizadora, a qual 
valoriza o corpo de maneira fragmentada e descontextualizada. Essa concepção de Educação Física possui uma 
preocupação maior com o nível individual, na qual as transformações sempre acontecem nesse plano, pois no social, 
ela acredita que os indivíduos devem moldar-se às funções e exigências que a sociedade lhes impõe. Desta forma fica 
difícil para os sujeitos construir uma compreensão dos processos e do “modus vivendi” da sociedade. Fazendo relação 
com o tipo de enunciado apresentado nesta questão, os sujeitos teriam dificuldade em contextualizar a atividade 
física e o movimento como um processo amplo. Ou seja, pensar a atividade física como uma experiência de aprender 
no encontro consigo, com o outro e com o mundo. Isso significaria que não é papel da Educação Física afirmar para 
os sujeitos que eles necessitam caminhar 30 minutos por dia, mas sim, construir significados, valores e sentidos para 
o este caminhar, para este se movimentar. Identificando desta forma, tantos os benefícios biológicos e funcionais que 
esta caminhada irá promover, mas ao mesmo tempo os elementos psicológicos, culturais, sociais que estão implícitos 
neste processo. A partir deste olhar mais alargado sobre a atividade física, a Educação Física está mais próxima a 
concepção que Medina (2007) chama de Concepção Revolucionária, uma concepção de consciência crítica. Nesta 
concepção a Educação Física é definida pelo autor como a arte e a ciência do movimento humano que auxiliam no 
desenvolvimento integral do ser humano. Essa compreensão da Educação Física como uma área do conhecimento 
que supera a exclusividade do físico ou do rendimento motor, possibilita segundo Medina (2007) que os sujeitos 
construam relações com o próprio movimento promovendo uma autonomia e não um adestramento de sujeitos. 
Vista desta forma, a Educação Física possibilitaria ampliar a ideia de gastar calorias em 30 minutos de caminhada, 
para uma ideia mais elaborada de movimento, de corpo, de atividade física. Tais elementos tornam-se importantes 
para serem pensados em uma área do conhecimento (Educação Física) que se propõe a contribuir com o cuidado, 
qualidade de vida e bem-estar das pessoas. 
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QUESTÃO 4: Em relação aos componentes da aptidão física responda as questões a seguir: 

a)O professor Markus Nahas divide conceitualmente a aptidão física em classes. Cite estas classes e quais os componentes 

que as constituem, definindo-os.  
b) Uma variedade de fatores pode limitar a flexibilidade. Cite os fatores que podem limitar a flexibilidade, 

caracterizando-os. 

c)A resistência aeróbia é responsável por muitos efeitos positivos relacionados à saúde. Cite quais são esses efeitos sobre 

a saúde e o bem-estar. 

a)  

Aptidão física relacionada à saúde: Composição corporal; flexibilidade; força/resistência muscular; resistência aeróbica. 

Aptidão física relacionada a performance: Composição corporal; flexibilidade; força/resistência muscular; resistência aeróbica; 

agilidade; equilíbrio; velocidade; resistência anaeróbica. 

b) 

Segundo Weineck (2003) os fatores que podem limitar a flexibilidade são: 

Fatores neurofisiológicos: a) estímulo mecânico dos receptores da dor dos músculos, ossos, cápsula articular, vasos e estruturas 

internas da articulação; b) Reações inflamatórias; c) compressão dos nervos; d) interrupção sanguínea. 

Fatores musculares: a) encurtamento da musculatura; b) Interferência no deslizamento dos filamentos; c) condensação do tecido 

conjuntivo; d) edema. 

Fatores mecânicos: a) restrição óssea condicionada pela estrutura; b) modificações ósseas adquiridas; c) formação de cicatrizes. 

De acordo com Heyward (2013), os fatores que afetam a flexibilidade estão relacionados ao tipo corporal, à idade, ao sexo e ao 

nível de atividade física. Em relação ao tipo corporal, indivíduos com grandes grupos musculares hipertrofiados ou quantidades 

excessivas de gordura corporal subcutânea podem apresentar escores insuficientes de flexibilidade. Isso não significa que 

indivíduos musculosos ou obesos tenham pouca flexibilidade, pessoas que alongam rotineiramente os músculos têm níveis 

adequados de flexibilidade. Quanto a idade, os idosos tendem a apresentar rigidez muscular aumentada. À medida que a rigidez 

muscular aumenta, a flexibilidade estática diminui progressivamente com o envelhecimento. O declínio na atividade física e o 

desenvolvimento de condições artríticas – mais do que um efeito específico do envelhecimento – são as principais causas da perda 

de flexibilidade com o envelhecimento. Quanto ao sexo, algumas evidências apontam que o sexo feminino é geralmente mais 

flexível que o masculino. Isso se deve as diferenças sexuais na estrutura pélvica e aos hormônios que podem afetar a lassidão do 

tecido conectivo. Os níveis de atividade física aparentemente determinam de forma mais importante a flexibilidade do que o sexo, 

a idade e o tipo corporal. Pessoas inativas tendem a ser menos flexíveis dos que as ativas, e que o exercício aumenta a flexibilidade 

(p. 287).  

c) 

Weineck (2003) traz como principais efeitos: 

Manutenção e aumento da aptidão física geral; 

Prevenção de doenças degenerativas do sistema cardiovascular; 

Fortalecimento do sistema imunológico; 

O autor ainda complemente com outros efeitos: 

Otimização da capacidade de recuperação; 

Aumento da capacidade psíquica; 

Redução do estresse e medo; 

Redução de estados depressivos; 

Regulação do sono; 

Melhora da circulação sanguínea cerebral; 

Aumento da capacidade de memorização e concentração; 

Prevenção de doenças do sistema nervoso; 

Diminuição do risco de cálculo biliar; 

Manutenção do convívio social; 

Manutenção da autonomia. 

Membros da Banca: 

                                                   

 Profa. Dra. Suzana Matheus Pereira                                                     Profa. Dra. Andreia Pelegrini 

 Prof. Diogo Cardoso da Silva                           Presidente da Banca: Profa. Dra. Suzana Matheus Pereira  



 

 

PROCESSO SELETIVO – 02/2021 

Área de Conhecimento: Ciências da Saúde - Educação Física 

PROVA ESCRITA – PADRÃO DE RESPOSTA 

QUESTÃO 6: O Voleibol é um desporto praticado numa quadra dividida em duas partes por uma rede, possuindo 
duas equipes de seis jogadores em cada lado. O objetivo da modalidade é fazer passar a bola sobre a rede de modo 
a que a bola toque no chão dentro da quadra adversária, ao mesmo tempo que se evita que os adversários consigam 
fazer o mesmo. O voleibol é um desporto olímpico, regulado pela Fédération Internationale de Volleyball (FIVB). 
Esta modalidade sofreu diversas alterações desde sua criação, seja em questões técnicas, táticas ou em suas regras. 
Uma destas alterações aconteceu em 1998, com a inclusão do jogador líbero. 
Disserte sobre a função do líbero, a influência desta alteração para o jogo e as regras exclusivas ao líbero. 
O líbero é um atleta especializado nos fundamentos que são realizados com mais frequência no fundo da quadra, isto é, 

recepção e defesa. Esta função foi introduzida pela FIVB em 1998, com o propósito de permitir disputas mais longas de 

pontos e tornar o jogo deste modo mais atraente para o público. 

Cada equipe tem o direito a designar, dentre os jogadores constantes na súmula, até dois jogadores especialistas em 

defesa: os Líberos. Nas Competições Mundiais e Oficiais da FIVB, categoria adulta, se uma equipe tiver mais que 12 

jogadores registrados na súmula, é obrigado ter DOIS líberos na relação da equipe. 

Todos os Líberos devem estar registrados na súmula antes da partida nas linhas especiais reservadas para isto. 

O Líbero em quadra é o Líbero atuante. Na existência de outro Líbero, ele/ela será o segundo Líbero da equipe. Somente 

poderá estar em quadra um Líbero de cada vez. 

Os jogadores Líberos devem usar um uniforme (ou jaleco/colete para o Líbero redesignado) que possua uma cor 

dominante diferente de qualquer outra cor do uniforme do resto da equipe. O uniforme deve contrastar, claramente, com 

o resto da equipe. Os uniformes dos Líberos devem ser numerados da mesma forma que o resto da equipe. Para as 

Competições Mundiais e Oficiais da FIVB, o Líbero redesignado deve, se possível, vestir uma camiseta do mesmo estilo 

e cor do Líbero original, mantendo o seu próprio número. 

O Líbero poderá efetuar a troca com qualquer jogador que ocupe uma posição da linha de trás. 

Ele/ela tem atuação restrita às posições da linha de trás e não poderá completar um golpe de ataque, de qualquer parte da 

quadra ou da zona livre, se, no momento do contato com a bola, esta esteja totalmente acima do bordo superior da rede. 

Ele/ela não poderá sacar, bloquear ou tentar bloquear. 

Um jogador não poderá completar um golpe de ataque quando a bola está completamente acima do bordo superior da 

rede, caso tenha sido tocada pelo Líbero por meio de um voleio com a ponta dos dedos, estando este dentro de sua zona 

de ataque. A bola poderá ser atacada normalmente caso o Líbero execute a mesma ação, estando fora de sua zona de 

ataque ou de seu prolongamento. 

Trocas com o Líbero não contam como substituições. Elas são ilimitadas, devendo haver um rally completo entre duas 

trocas com o Líbero, exceto na ocorrência de uma penalidade que faça os jogadores de uma equipe rotacionar suas 

posições, movendo o Líbero para a posição IV ou quando o Líbero atuante se torna incapaz de atuar, tornando o rally 

incompleto. 

O jogador regular envolvido em uma troca poderá envolver-se em nova troca com quaisquer dos Líberos. O Líbero 

atuante somente poderá envolver-se em uma troca com: o jogador regular que ocupava a posição em quadra na troca de 

entrada em quadra do Líbero atuante; ou com o segundo Líbero. 

No início de cada set, o Líbero não poderá entrar em quadra enquanto o 2º árbitro faça a conferência da formação inicial 

e autoriza a troca com um jogador constante na formação inicial. 

Outras trocas com o Líbero somente poderão ser efetuadas a partir do momento em que a bola esteja “fora de jogo” até 

o apito do 1º árbitro autorizando o próximo saque. 

Uma troca efetuada após o apito para autorização do saque, mas antes do golpe do sacador não deve ser recusada; 

entretanto, ao final do rally, o capitão em jogo deve ser informado que este procedimento não é permitido e, em caso de 

reincidência, a equipe poderá ser sancionada com um retardamento. 

Trocas tardias subsequentes devem resultar na interrupção imediata da jogada e uma sanção por retardamento. A equipe 

que efetuará o próximo saque será determinada pelo nível da sanção por retardamento. 

O Líbero e o seu jogador regular que efetuar a troca somente poderão entrar ou deixar a quadra através da zona de troca 

do Líbero. 



 

Trocas do Líbero devem ser registradas no formulário de Controle do Líbero (caso esteja sendo utilizado) ou na súmula 

eletrônica. 

Uma troca ilegal do Líbero, além de outras situações não citadas, caracteriza-se por: • Ausência de um rally completo 

entre as trocas; • O Líbero efetuar a troca com jogador regular que não seja aquele envolvido na troca legal anterior ou o 

segundo Líbero. A troca ilegal do Líbero receberá o mesmo tratamento e consequências de uma substituição ilegal. Se a 

troca ilegal é identificada antes do início do rally, os árbitros têm por dever corrigi-la e, logo após, sancionar a equipe 

com um retardamento. Se a troca ilegal é identificada após o golpe de saque, as consequências serão as mesmas de uma 

substituição ilegal. 

O Líbero torna-se incapaz de atuar em caso de contusão, mal súbito, expulsão ou desqualificação. O Líbero pode ser 

declarado incapaz de atuar, por qualquer motivo, pelo técnico ou, na ausência deste, pelo capitão no jogo. 

Caso uma equipe possua somente um Líbero conforme a regra, ou tenha registrado somente um, e este único Líbero 

torna-se incapaz ou é declarado como tal, o técnico (ou o capitão no jogo em caso de ausência do técnico) poderá 

redesignar como Líbero, para o resto da partida, qualquer outro jogador que não esteja em quadra no momento da 

redesignação, excetuando-se o jogador regular que tenha efetuado a troca com o Líbero declarado incapaz. 

Se o Líbero atuante se tornar incapaz de atuar, ele/ela pode ser trocado (a) pelo jogador regular envolvido na troca legal 

anterior ou pelo ingresso de forma imediata e direta na quadra de um Líbero redesignado. 

Entretanto, o Líbero que é objeto de uma redesignação, não pode jogar o restante do jogo. Se o Líbero não está em quadra 

no momento que é declarado incapaz de jogar, ele/ela também pode estar sujeito a uma redesignação. O Líbero declarado 

incapaz de jogar não pode jogar o restante do jogo. 

O técnico, ou capitão no jogo caso não haja técnico, comunica-se com o 2º árbitro, informando-o sobre a redesignação. 

Caso um Líbero redesignado torne-se ou seja declarado incapaz de atuar, outras redesignações serão permitidas. 

Na hipótese do técnico opte por indicar o capitão da equipe como Líbero redesignado, tal ato será permitido desde que o 

capitão renuncie a todos os direitos do posto. 

Caso um jogador seja redesignado como Líbero, seu número deverá ser registrado na súmula no campo referente às 

observações e no formulário de Controle do Líbero (ou súmula eletrônica, caso esteja sendo utilizada). 

Caso uma equipe tenha registrado dois Líberos na súmula, entretanto, um deles torna-se incapaz de atuar, a equipe tem 

direito a jogar com apenas um Líbero. Não será permitida uma redesignação, a menos que o Líbero restante torne-se 

incapaz de atuar. 

 

 

Membros da Banca: 

 

Profa. Dra. Suzana Matheus Pereira                                                     Profa. Dra. Andreia Pelegrini 

 

                      

 Prof. Diogo Cardoso da Silva                           Presidente da Banca: Profa. Dra. Suzana Matheus Pereira 

 

 

 


