Vestibular
de Verão
Prova 3 – Educação Física
N.o DE ORDEM:

N.o DE INSCRIÇÃO:

NOME DO CANDIDATO:

INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA
1. Confira os campos N.o DE ORDEM, N.o DE INSCRIÇÃO e NOME DO CANDIDATO, que constam na etiqueta fixada em sua
carteira.
2. Confira se o número do gabarito deste caderno corresponde ao número constante na etiqueta fixada em sua carteira. Se houver
divergência, avise imediatamente o fiscal.
3. É proibido folhear o Caderno de Questões antes do sinal, às 9 horas.
4. Após o sinal, confira se este caderno contém 40 questões objetivas e/ou algum defeito de impressão/encadernação. Qualquer problema
avise imediatamente o fiscal.
5. Durante a realização da prova é proibido o uso de dicionário, de calculadora eletrônica, bem como o uso de boné, de óculos com
lentes escuras, de gorro, de turbante ou similares, de relógio, de celulares, de bips, de aparelhos de surdez, de MP3 player ou de
aparelhos similares. É proibida ainda a consulta a qualquer material adicional.
6. A comunicação ou o trânsito de qualquer material entre os candidatos é proibido. A comunicação, se necessária, somente poderá ser
estabelecida por intermédio dos fiscais.
7. O tempo mínimo de permanência na sala é de duas horas e meia, após o início da prova. Ou seja, você só poderá deixar a sala de
provas após as 11h30min.
8. No tempo destinado a esta prova (4 horas), está incluído o de preenchimento da Folha de Respostas.
9. Preenchimento da Folha de Respostas: No caso de questão com apenas uma alternativa correta, lance na Folha de
Respostas o número correspondente a essa alternativa correta. No caso de questão com mais de uma alternativa correta, a
resposta a ser lançada corresponde à soma dessas alternativas corretas. Em qualquer caso o candidato deve preencher
sempre dois alvéolos: um na coluna das dezenas e um na coluna das unidades, conforme o exemplo (do segundo caso) ao
lado: questão 47, resposta 09 (soma, no exemplo, das alternativas corretas, 01 e 08).
10. ATENÇÃO: Não rabisque nem faça anotações sobre o código de barras da Folha de Respostas. Mantenha-o “limpo” para
leitura óptica eficiente e segura.
11. Se desejar ter acesso ao seu desempenho, transcreva as respostas deste caderno no “Rascunho para Anotação das
Respostas” (nesta folha, abaixo) e destaque-o na linha pontilhada, para recebê-lo hoje, ao término da prova, no horário das
13h15min às 13h30min, mediante apresentação do documento de identificação. Após esse período o “Rascunho para
Anotação das Respostas” não será devolvido.
12. Ao término da prova, levante o braço e aguarde atendimento. Entregue ao fiscal este caderno, a Folha de Respostas e o Rascunho para
Anotação das Respostas.
13. A desobediência a qualquer uma das determinações dos fiscais poderá implicar a anulação da sua prova.
14. São de responsabilidade única do candidato a leitura e a conferência de todas as informações contidas neste Caderno de Questões e na
Folha de Respostas.
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Corte na linha pontilhada.
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UEM – Comissão Central do Vestibular Unificado

GABARITO 1

EDUCAÇÃO FÍSICA

Questão 03 ———————————————————

Questão 01 ———————————————————

Marque o que for correto sobre a relação da mídia com as
manifestações corporais.

As lutas são conteúdos a serem tratados nas aulas de Educação
Física escolar. Sobre o assunto, responda o que for correto.
01) No campo escolar, o conteúdo lutas tem sido pouco tratado
nas aulas de Educação Física e uma das justificativas dadas
pelos docentes, de forma recorrente, é a falta de domínio
dos mesmos sobre o conteúdo em questão.
02) A luta greco-romana, o sumô e o judô são lutas que
utilizam como técnicas, táticas e estratégias de oposição a
imobilização, a exclusão de determinado espaço e o
desequilíbrio.
04) O sumô não é uma luta adequada para ser trabalhada na
escola porque somente pessoas muito pesadas e grandes
podem praticá-lo.
08) Jogos de lutas como cabo de guerra e briga de galo
incorporam regras correspondentes às lutas esportivas, tais
como desequilíbrio e exclusão de espaço.
16) A partir da mídia, as crianças são expostas a imagens
violentas evidenciadas na ação de heróis lutadores;
portanto, uma vez que a violência é intrínseca à prática de
lutas, quando esse conteúdo é trabalhado na escola, pode
despertar ou evidenciar ainda mais a violência.

01) As revistas que veiculam as representações da corpolatria
pregam o modo de vida das classes dominantes e um
modelo de comportamento corporal que remete às camadas
economicamente superiores da hierarquia social brasileira,
e por isso são menos lidas pelas mulheres das classes
populares.
02) Na atualidade, as mensagens emitidas pelos meios de
comunicação sobre exercícios físicos, dietas, corpos e
modelos de beleza estão em conformidade com a rapidez
de informação da vida contemporânea, sendo vendidos
como processos fáceis, rápidos e sem sacrifícios.
04) A construção idealizada de um corpo perfeito, veiculada
pela mídia, pode gerar situações de condição de dano ou
enfermidade, sobretudo problemas ligados à imagem
corporal e a distúrbios alimentares como anorexia e
bulimia.
08) Os veículos de comunicação especializados em produção
de padrões de corpos perfeitos têm exercido fascínio e
poder principalmente sobre as mulheres.
16) Os meios de comunicação de massa influenciam de tal
modo a sociedade que a maior parte da população
brasileira é considerada ativa, pois incorpora a prática de
exercícios físicos e estabelece uma alimentação
considerada pelos especialistas adequada à sua rotina.

Questão 02 ———————————————————
Marque o que for correto sobre dança e suas relações com arte,
estética e educação.
01) Há propostas de trabalho com dança que apresentam
finalidades pedagógicas, terapêuticas, performáticas e
outras, e que envolvem pessoas com diferentes
deficiências, tais como física, visual, auditiva e intelectual.
02) Kakrekin (Tamanduá), A mý há (Boas Vindas), e Venh so
há to venh grén (Dança do Amor) são danças
características da tribo dos Tapajós.
04) A Dança Esportiva Cadeira de Rodas (DECR) tem como
finalidade a competição e o alto rendimento de bailarinos.
A DECR, além de romper com os modelos homogêneos de
corpos perfeitos, demonstra a complexidade entre o corpo
do bailarino cadeirante e suas potencialidades em dança.
08) Para os Kaingang, a dança é uma forma de transmissão de
conhecimentos filosóficos, éticos e científicos, de modos
de ser e sentir. Faz parte do patrimônio cultural de forma
sistematizada, e visa dotar o participante de ferramentas e
significados para atuar como sujeito de sua própria cultura,
bem como dominar elementos universais da humanidade.
16) No desenvolvimento do trabalho com a dança para pessoas
com deficiência, independentemente da metodologia
utilizada, acontecerá a melhora da autoconfiança e da
imagem corporal, assim como o aprimoramento da
comunicação, da cooperação e da inter-relação pessoal e da
qualidade de vida.
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Questão 04 ———————————————————

Questão 06 ———————————————————

Após a assinatura da Declaração de Salamanca, em 1994, o
Brasil revisou sua política de atendimento às crianças com
deficiência, especialmente quanto à inclusão em escolas
regulares de ensino. Sobre deficiência, incapacidade,
desvantagem e inclusão, marque o que for correto.

Marque o que for correto sobre adaptações e ajustes
anatomofisiológicos do exercício físico e da atividade física.

01) Crianças com Transtorno do Desenvolvimento da
Coordenação (TDC) podem apresentar dificuldades em
tarefas de locomoção e de manipulação de objetos.
Portanto, é importante que participem das aulas de
Educação Física.
02) Ainda hoje muito se discute sobre como deveria realizar-se
a inclusão. Entretanto, há o consenso de que professores
não podem atribuir o mesmo grau de exigência, em
avaliações, a alunos regulares e a alunos com deficiência.
04) O ambiente da brinquedoteca é rico em estímulos materiais
e pode potencializar a inclusão de crianças com deficiência
quando o professor de Educação Física trabalha questões
como aceitação das diferenças individuais, valorização da
diversidade e convivência.
08) A Educação Física como disciplina escolar tem sido
referência no movimento de inclusão presente no discurso
nacional desde a década de 1990.
16) A prática do futebol por pessoas com deficiência visual
teve seu início em meados da década de 1920 nas escolas e
institutos especializados da Espanha. No Brasil também
existe essa prática desde a década de 1950 em escolas e
institutos especializados.

01) Para que os programas de condicionamento físico tenham
sucesso quanto a aspectos estéticos, independentemente de
outros parâmetros clínicos, devem ser elaborados com o
propósito imediato de modificar alguns parâmetros
fisiológicos.
02) A inatividade física associada a hábitos alimentares
inadequados é um dos fatores que contribui para a elevação
da pressão arterial na população infantil.
04) Os exercícios físicos moderados contribuem para a
melhora dos indicadores de saúde, mas os de alta
intensidade tem relação direta com o aumento do perfil
lipídico e dos riscos de mortalidade.
08) A atividade física de moderada a vigorosa intensidade
realizada por crianças e adolescentes está associada à
redução dos valores do perímetro da cintura, à redução dos
níveis de insulina e triglicerídeos, e ao aumento dos valores
de HDL-c.
16) A prática de exercícios físicos provoca melhora nas
funções respiratórias, pois a ventilação pulmonar aumenta,
proporcionando o aumento do consumo de oxigênio.

Questão 05 ———————————————————
Sobre potencialidades e limites da relação entre atividade
física, exercício físico, aptidão física e saúde, marque o que for
correto.
01) O exercício físico possui um efeito benéfico nos pacientes
portadores de hipertensão arterial sistêmica, principalmente
nos homens da raça branca, reduzindo os valores
pressóricos e diminuindo a hipertrofia ventricular esquerda.
Entretanto, não possui o mesmo efeito em hipertensos da
raça negra.
02) As mudanças no estilo de vida, sobretudo as que envolvem
exercícios de moderada intensidade, reduzem a incidência
de diabetes em pessoas com alto risco para desenvolvê-la.
04) Para que se obtenham resultados satisfatórios, a prática de
exercícios para idosos deve ser orientada por profissionais
qualificados, que conheçam muito as características dessa
população, além de conhecer e respeitar as individualidades
de cada idoso.
08) Dentre as diferentes possibilidades de exercícios físicos
para idosos, o menos indicado é a hidroginástica, devido a
sua realização em meio líquido.
16) A prática de exercício físico pelo idoso pode promover
melhoras na composição corporal, diminuição de dores
articulares, aumento da densidade mineral óssea, melhora
da utilização de glicose e do perfil lipídico, aumento da
capacidade aeróbia, melhora da força e da flexibilidade,
além de benefícios psicossociais.
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Questão 07 ———————————————————

Questão 09 ———————————————————

Sobre a atuação do Brasil nas modalidades ginásticas
disputadas na 31ª edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna,
em 2016, marque o que for correto.

A dança é uma das manifestações corporais construídas
historicamente pelo homem e presente na sociedade. Sobre o
assunto, marque o que for correto.

01) Nas provas individuais de ginástica rítmica, a ginasta
Natália Gaudio se classificou para as finais, ficando com o
7º lugar geral.
02) Arthur Zanetti voltou ao pódio nos Jogos Olímpicos do Rio
e conquistou novamente o ouro na prova de argolas,
fazendo história, uma vez que é o primeiro ginasta
brasileiro a conquistar duas medalhas de ouro em edições
dos Jogos Olímpicos.
04) A equipe de conjunto de ginástica rítmica do Brasil se
classificou pela primeira vez para a final nos Jogos
Olímpicos de 2016, conquistando o 8º lugar.
08) Rafael Andrade foi o primeiro ginasta brasileiro a competir
na modalidade de trampolim em uma edição dos Jogos
Olímpicos.
16) A equipe masculina de ginástica artística do Brasil
conquistou pela primeira vez na história um quantitativo de
três medalhas em uma única edição dos Jogos Olímpicos.

01) As danças de salão que hoje são bastante praticadas por
pessoas de todas as idades e gêneros, inicialmente eram
chamadas de danças sociais e chegaram ao Brasil em
meados do século XVI, com a vinda dos colonizadores
portugueses.
02) A dança, quando trabalhada na escola de forma mecânica,
superficial, acrítica, por meio de cópia e reprodução de
sequência de passos preestabelecidos, não contribui para a
educação efetiva dos alunos.
04) No imaginário social, a dança representa uma ação ou
comportamento ligado ao universo feminino.
08) O gosto pela dança é inato, independentemente das
vivências ou atividades expressivas experimentadas pelo
ser humano.
16) As manifestações dançantes constituem um dos conteúdos
mais trabalhados na Educação Física escolar e apresentam
uma identidade bem definida e legitimada nesse contexto.

Questão 08 ———————————————————

Questão 10 ———————————————————

As modalidades ginásticas são práticas corporais em evidência
nos dias atuais. Sobre o assunto, marque o que for correto.

A capoeira, uma das manifestações corporais trabalhadas na
Educação Física escolar, possui peculiaridades e características
próprias. Sobre o assunto, marque o que for correto.

01) As modalidades ginásticas são apontadas como esportes
estéticos, pois os movimentos são também avaliados pela
sua plasticidade e pela morfologia da atleta. Essa
característica provoca em muitas atletas a insatisfação com
seu corpo, o que pode levar a comportamentos alimentares
inadequados, como a bulimia.
02) Para obter sucesso na modalidade de ginástica rítmica e
otimizar os elementos corporais, as atletas tendem a
apresentar morfologia corporal de estatura baixa.
04) A ginástica rítmica, além dos aparelhos manuais como
corda, arco, bola, maças e fitas, também faz uso do
trampolim.
08) A ginástica rítmica não foi criada por um único autor.
Sedimentou-se gradativamente na Europa Central,
sobretudo a partir do século XX, período em que passa a se
configurar um novo padrão de corpo feminino,
intensificando a participação das mulheres na prática dos
esportes.
16) A obtenção do corpo perfeito, cuja imagem é divulgada
pela mídia, provoca a busca, especialmente pelo público
feminino, por ginásticas de academias.
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01) Na capoeira, os ritmos são ditados pelos instrumentos
berimbau, caxixi, agogô, pandeiro e atabaque, os quais
provocam o desenvolvimento do jogo. As músicas são
acompanhadas por palmas e as letras retratam suas
tradições e sua origem.
02) A capoeira pode contribuir com o desenvolvimento do
aluno quando trabalhada nas aulas de Educação Física
escolar, a partir de seus múltiplos enfoques: luta, dança,
arte, folclore, esporte, educação, lazer e jogo.
04) A capoeira regional é aquela que mais se assemelha à
capoeira desenvolvida na época do Império, e seu principal
representante e divulgador foi Mestre Vicente Ferreira
Pastinha.
08) Na capoeira Angola, mestre Bimba e seus seguidores
estruturaram uma formatação hierárquica na transmissão da
capoeira através da adoção de códigos e da oficialização de
estratégias de ensino.
16) A capoeira, manifestação esportivo-cultural genuinamente
brasileira, que nasceu como forma de luta da classe
dominada contra o regime de escravidão, foi
institucionalizada como modalidade esportiva na década de
1970 pelo Conselho Nacional de Desportos (CND).

GABARITO 1

Questão 11 ———————————————————

Questão 13 ———————————————————

O Rio de Janeiro sediou, entre os dias 5 e 21 de agosto de
2016, a 31ª edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. Sobre
as modalidades disputadas nesta edição dos Jogos Olímpicos, é
correto afirmar:

A atividade física pode ser considerada uma prática relacionada
a hábitos saudáveis que pode contribuir para a melhoria da
qualidade de vida da população. Sobre a atividade física, é
correto afirmar:

01) Foram disputadas no total 42 modalidades esportivas,
dentre as quais: atletismo, boxe, golfe, rúgbi e pentatlo
moderno.
02) Na modalidade hóquei sobre a grama, as partidas nos Jogos
Olímpicos foram disputadas em dois tempos de 35
minutos.
04) Felipe Wu foi o primeiro brasileiro da história a conquistar
uma medalha olímpica na modalidade tiro esportivo.
08) O torneio de tênis nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro
não contou pontos para o ranking da Associação de
Tenistas Profissionais (ATP). Mesmo assim, os principais
atletas da modalidade estiveram no Rio de Janeiro
representando seus respectivos países na competição.
16) Maratona aquática é definida como qualquer prova de
natação em competições de águas abertas com um percurso
de 10 km.

01) A Política Nacional de Promoção da Saúde no Brasil é uma
estratégia intersetorial que tem como únicas diretrizes a
alimentação saudável e a prática de atividade física.
02) Estudos demonstram que, para homens, a atividade física
de intensidade moderada, com duração entre 180 e 280
minutos por semana, constitui boa opção de prevenção de
agravos metabólicos e cardiovasculares.
04) A perda de massa muscular, fruto da inatividade física e do
avançar da idade, é acompanhada de uma série de
problemas como redução de autonomia, dificuldade de
realização de tarefas diárias, agravamento de doenças como
diabetes, osteoporose e obesidade.
08) Entre os ambientes com potencial para promover a
mudança do comportamento da população em relação à
inatividade física destacam-se as academias. A maioria dos
adultos sedentários que iniciam um programa de exercícios
físicos em academias adere à prática pelo resto de suas
vidas.
16) Um programa de exercícios físicos regulares para idosos
pode proporcionar aumento da força muscular, melhora no
condicionamento cardiorrespiratório, redução de massa
magra e ampliação da gordura corporal, entre outros
benefícios.

Questão 12 ———————————————————
Os esportes são manifestações sócio-culturais que se
desenvolveram amplamente durante os séculos XIX e XX.
Sobre o surgimento e o desenvolvimento das modalidades
esportivas é correto afirmar:
01) O voleibol surgiu nos Estados Unidos com o nome de
Minonette, como prática voltada a homens de negócios na
faixa etária entre 40 e 50 anos.
02) No início do século XX surgiram as primeiras regras
escritas do futebol, quando se definiu o número de onze
jogadores em cada time e que duas traves verticais
constituiriam a meta para qual a bola deveria ser
conduzida.
04) As artes marciais constituem, atualmente, em sua maioria,
modalidades esportivas constantemente veiculadas pelos
meios de comunicação, especialmente a TV.
08) Dado o caráter competitivo das modalidades esportivas, o
conhecimento sobre o esporte e sua vivência permitem ao
ser humano experiências exclusivamente relacionadas à
competição e à busca de rendimento.
16) Mudanças nas regras do voleibol, como a extinção do
sistema de vantagens, buscaram dar dinamicidade ao jogo,
visando sua expansão e espetacularização.
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Questão 14 ———————————————————

Questão 16 ———————————————————

Jogos, brinquedos e brincadeiras (conteúdos da Educação
Física) são importantes manifestações da cultura corporal. Em
relação a essas atividades, é correto afirmar que:

No percurso histórico de desenvolvimento da Educação Física
e do esporte, muitas foram as utilidades e usos políticos dos
mesmos. Sobre este assunto, é correto afirmar:

01) O jogo cooperativo busca trabalhar valores como a
diversidade e a coletividade.
02) Liberdade e prazer são as principais características dos
jogos, podendo suas regras ser alteradas a qualquer
momento, de acordo com o interesse dos participantes.
04) Nos jogos educativos, procura-se conciliar a liberdade,
típica dos jogos, com a orientação própria dos processos
educativos.
08) Brinquedos construídos especialmente para crianças
adquirem sentido lúdico quando funcionam, de fato, como
suporte para a brincadeira. Caso contrário, não passam de
objetos comuns.
16) O brinquedo é um objeto, suporte da brincadeira, enquanto
a brincadeira é uma conduta estruturada, sem regras
preestabelecidas.

01) A Educação Física, no século XIX, se caracterizava pelo
uso de gestos automatizados, disciplinados, além de
objetivar a obtenção de um corpo saudável.
02) As instituições médicas foram fundamentais na definição
dos caminhos da Educação Física no Brasil no final do
século XVI e início do século XVII.
04) O pensamento médico-higienista, em sua vertente
eugênica, influenciou fortemente a Educação Física no
Brasil.
08) O Estado brasileiro passa a intervir no esporte durante o
Estado Novo, buscando controlá-lo e usá-lo com
finalidades políticas.
16) No Brasil, durante o Regime Militar, o governo utilizou-se
do esporte, especialmente do futebol, como estratégia para
desviar a atenção da população dos conflitos políticos.

Questão 15 ———————————————————
As academias de ginástica têm se proliferado pelo país. Cada
vez mais as pessoas procuram esses locais para a prática de
exercícios físicos orientados. A este respeito, é correto
afirmar:
01) O empenho dos professores de Educação Física da rede de
ensino tem sido o principal motivo que influencia as
pessoas a procurarem uma academia e iniciarem um
programa de exercícios físicos.
02) Nas academias, a dança é a modalidade de exercício mais
procurada.
04) A prática da musculação nas academias, quando bem
planejada e praticada de forma regular, pode trazer
múltiplos benefícios, como crescimento da massa magra
em detrimento do tecido adiposo, e consequente ganho de
força.
08) A permanência dos alunos nas academias está relacionada,
principalmente, ao gosto pela prática de exercícios físicos.
16) A melhoria da qualidade de vida e da saúde é o motivo que
leva as pessoas a optarem pela prática de exercícios em
academias. No entanto, muitas vezes a procura por um
ideal estético se sobrepõe à busca por saúde.
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Questão 17 ———————————————————

Questão 19 ———————————————————

A Educação Física, em uma das suas interfaces, busca discutir
o lazer e o tempo livre como dimensões privilegiadas da vida e
da condição humana. Sobre o lazer e o tempo livre, é correto
afirmar:

O lazer, um dos objetos de estudo e de intervenção da
Educação Física, apresenta interfaces com outros elementos
culturais. A esse respeito, é correto afirmar:

01) Sociabilidade, ação motriz e emergência de emoções e
imaginações podem ser consideradas elementos básicos do
lazer.
02) Atividades de lazer como o turismo, a autoeducação, o
acesso à informação, a leitura de livros e jornais, eram, em
épocas anteriores, privilégios da classe burguesa. Hoje
estão ao alcance dos trabalhadores.
04) O discurso salvacionista, que entende o lazer como um
meio para a solução de problemas sociais (o uso de drogas,
a violência), faz todo sentido se pensarmos que o lazer é
um estado de isenção de obrigações, e que as atividades a
ele relacionadas são aquelas cujas finalidades estão em si
mesmas.
08) No “lazer passivo”, no qual os meios de comunicação, em
especial a televisão, tornam os expectadores em potenciais
consumidores
da
“indústria
do
lazer”,
o
telespectador/consumidor pode ser levado a comprar
ingressos, materiais esportivos, e a matricular-se em
escolinhas esportivas influenciado pela mídia.
16) Mesmo sendo o prazer de divertir-se uma parte
considerável do emprego do tempo livre, atividades
políticas e religiosas podem ser consideradas atividades de
lazer, mesmo não sendo divertidas.

01) O lazer, assim como a recreação, são direitos sociais
garantidos pela Constituição Federal de 1988.
02) O lazer abarca práticas culturais lícitas para utilização do
tempo livre dos trabalhadores e a recreação é direcionada
ao divertimento, para ocupação saudável e útil do tempo
vago.
04) O lazer, entendido como sinônimo de atividade, é um
tempo/espaço privilegiado de reprodução e alienação
social.
08) As reflexões sobre o lazer, dada a complexidade do
fenômeno, estão sendo desenvolvidas exclusivamente no
interior da Educação Física, uma vez que esta área é a que
pode contribuir de modo mais eficaz para as reflexões
sobre o tema.
16) Mesmo que ao longo do tempo o lazer tenha sido
configurado como sinônimo de tempo livre, vago, ocioso,
cresce na atualidade a compreensão do lazer como uma
dimensão da cultura.

Questão 20 ———————————————————

Questão 18 ———————————————————
A participação de mulheres no esporte e na atividade física
aumenta a cada ano. Sobre as mulheres que praticam esporte e
atividade física, é correto afirmar:
01) Na prática da musculação, as mulheres submetidas ao
treinamento físico estão correndo o risco de
masculinizarem-se.
02) Em relação à flexibilidade, no período da infância, o sexo
masculino apresenta pequena vantagem no desempenho.
Entre 6 e 12 anos, as meninas se destacam nas tarefas de
flexibilidade e equilíbrio.
04) Os valores de VO2máx, em meninas, elevam-se até
aproximadamente 12 anos de idade. Depois disso, os
valores mantêm-se praticamente inalterados devido ao
aumento da gordura corporal.
08) A Educação Física, no início do século XX, tinha
preocupações específicas com a mulher, atuando na
preparação do corpo feminino para a reprodução dos filhos
da pátria.
16) A insatisfação corporal atinge principalmente as mulheres,
e o enquadramento corporal nos padrões estéticos
estabelecidos culturalmente as tem levado à prática de
exercícios físicos exagerados.

No mês de setembro de 2016, o Brasil recebeu, no Rio de
Janeiro, milhares de atletas que participaram das
Paralimpíadas. Sobre o esporte paralímpico e as Paralimpíadas
é correto afirmar:
01) A prática esportiva para pessoas com deficiência foi
iniciada após a Segunda Guerra Mundial para amenizar as
consequências dos horrores da guerra.
02) O Brasil, ao final das competições nos Jogos Paralímpicos
Rio-2016, alcançou a primeira colocação no quadro geral
de medalhas, conquistando um total de 72 medalhas.
04) Nas Paralimpíadas do Rio de Janeiro foram disputadas 23
modalidades esportivas, dentre as quais Goalball, Futebol
de 7 e Tênis em Cadeira de Rodas.
08) As primeiras medalhas brasileiras em Jogos Paralímpicos
foram conquistadas em 1972, em Heidelberg, Alemanha.
16) No movimento paralímpico há atletas que pertencem a seis
grupos diferentes de deficiência: paralisia cerebral,
amputados, deficiência visual, lesões medulares,
deficiência intelectual e um grupo que inclui todos aqueles
que não se enquadram nos grupos acima referidos.
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