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N.o DE ORDEM:
NOME DO CANDIDATO:

N.o DE INSCRIÇÃO:

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 14h.
4. Após o sinal, confira se este caderno contém a Prova de Redação e 40 questões objetivas e/ou, ainda, se há algum tipo de
defeito de formatação/encadernação. Qualquer problema, avise, imediatamente, o fiscal. As folhas da Versão Definitiva da
Prova de Redação estão em caderno separado, com o nome de “Versão Definitiva”.
5. A comunicação e o trânsito de qualquer material entre os candidatos são proibidos. A comunicação, se necessária,
somente poderá ser estabelecida por intermédio dos fiscais. A desobediência a qualquer uma das determinações dos
fiscais poderá implicar a anulação da sua prova.
6. O tempo mínimo de permanência na sala é de 3 horas, após o início da resolução da prova, ou seja, você só poderá deixar
a sala de provas depois das 17h.
7. No tempo destinado a esta prova (5 horas), está incluso o de preenchimento da Folha de Respostas.
8. 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).
9. 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 19h15min às 19h30min, mediante apresentação do documento de
identificação. Após esse período, não haverá devolução.
10. Ao término da prova, levante o braço e aguarde atendimento. Entregue ao fiscal este caderno, a Folha de Respostas, o
Rascunho para Anotação das Respostas e o Caderno da Versão Definitiva da Redação.
11. A leitura e a conferência de todas as informações contidas neste Caderno de Questões, no Caderno da Versão Definitiva
da Redação e na Folha de Respostas são de responsabilidade do candidato.
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Corte na linha pontilhada.
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UEM – Comissão Central do Vestibular Unificado

GABARITO 1

EDUCAÇÃO FÍSICA

——————— Questão 33 ———————

——————— Questão 31 ———————

O futebol possui suas regras e seus praticantes as utilizam para
praticar essa modalidade esportiva. Sobre o assunto, assinale o
que for correto.

Sobre esporte e jogo, assinale o que for correto.
01) O jogo é caracterizado por ter caráter lúdico e por ser
realizado por meio de atividade voluntária que pode ser
modificada a qualquer tempo, interrompida a qualquer
instante e transferida a qualquer hora.
02) No esporte, treinar e jogar são deveres do atleta, portanto
ele deve dedicar tempo significativo ao treinamento para
que seu time consiga ser vitorioso.
04) O esporte é uma prática motora/corporal exclusivamente
orientada a promover aproximação e cooperação entre
indivíduos ou grupos.
08) O esporte é regido por um conjunto de regras que procura
dar aos competidores iguais oportunidades para vencer a
disputa e manter a incerteza do resultado.
16) O jogo tem relação direta com algum interesse material que
objetiva a obtenção de lucro.

——————— Questão 32 ———————
Sobre obesidade e atividade física, assinale o que for correto.

01) O campo de jogo, a bola em jogo e fora de jogo, o
equipamento dos jogadores, o árbitro, o gol marcado e o
impedimento fazem parte das 17 regras constituídas do
futebol.
02) No futebol amador, assim como no futebol profissional, as
crianças podem aprender a jogar conforme as regras, mas
podem também aprender a jogar para além das regras,
alterando-as ou criando artifícios para cumpri-las, sem que
estas sejam aspectos limitadores de suas habilidades.
04) Em uma “pelada”, as características do jogo de futebol são
totalmente desprezadas, por exemplo, atingir ou segurar o
adversário é permitido em algumas situações, caso em que
a punição é diferente do futebol profissional.
08) O erro cometido pelo árbitro durante o jogo não faz parte
da cultura popular que permeia o futebol, pois o nível de
profissionalismo atingido por essa modalidade diminuiu a
margem para qualquer discussão além da interpretação
correta das regras.
16) Ao contrário do futebol, desde sua criação, as regras do
futsal foram alteradas com maior rapidez com o objetivo de
tornar o jogo mais dinâmico e veloz e, consequentemente,
mais atraente para o público.

01) A obesidade caracteriza-se pelo excesso significativamente
maior de peso e, particularmente, de massa de tecido
adiposo.
02) Estilo de vida sedentário ou um nível mais baixo de
atividade física do habitual são fatores que não se refletem
na obesidade em adultos.
04) Na atualidade, o gasto energético em atividades físicas nos
períodos de lazer pode ter aumentado ligeiramente, mas
não o suficiente para se equiparar às alterações decorrentes
da urbanização e da automação.
08) Crianças, adolescentes e adultos jovens devem ser os
grupos principais a serem atingidos em campanhas de
prevenção da obesidade.
16) Tradicionalmente, a obesidade abdominal, independentemente
do gênero, tem mostrado baixa correlação com a
circunferência da cintura e do quadril.
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—————— Questão 34 ———————
Em relação à ginástica, assinale o que for correto.

——————— Questão 35 ———————
O esporte pode ser visto como política social. Sobre esse
assunto, assinale o que for correto.

01) Os elementos corporais são específicos nas manifestações
ginásticas, e os implementos e a música não conferem
diferença alguma a elas.
02) Nos programas de iniciação, não há necessidade de se
prender unicamente às características de cada modalidade
de ginástica, ou seja, podem-se utilizar implementos de
manipulação na ginástica artística, assim como grandes
equipamentos para ginástica aeróbica esportiva.
04) As bases pedagógicas da ginástica só foram sistematizadas
e estabelecidas no final do século XX pelos grandes
estudiosos de diversas áreas, em especial, das artes cênicas,
da dança, da música e da pedagogia.
08) A proposta do método da escola alemã foi desenvolver
corpos robustos e saudáveis, com a finalidade de defender
a pátria e de criar um espírito nacionalista no País.
16) No Brasil, a Educação Física recebeu forte influência dos
métodos de ginástica da Europa, sobretudo da Alemanha,
da França e da Suécia.

01) No Brasil, o esporte sempre se caracterizou por uma
política inclusiva na qual todas as classes sempre foram
contempladas e beneficiadas.
02) A sociedade esportivizada precisa treinar os corpos para o
rendimento e para o espetáculo esportivo, naturalizando as
experiências em laboratórios com seres humanos e
equiparando-os aos animais.
04) O discurso televisivo sobre esporte pode ser verdadeiro ou
mentiroso como qualquer outro discurso, mas seu elemento
sedutor reside na imagem da perfeição do gesto técnico dos
atletas, bastante explorado pela televisão.
08) As grandes competições de esporte de rendimento, como
os jogos Pan-Americanos, as Olimpíadas e a Copa do
Mundo de Futebol, apesar de grande apelo midiático, têm
pouca influência na conjuntura política.
16) O esporte da escola é próprio de cada manifestação
individual e coletiva, característico de cada localidade,
além de também contemplar a perspectiva de autonomia.
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