
C
O

N
C

U
R

S
O

 P
Ú

B
L

IC
O

UFG

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E RECURSOS HUMANOS
 CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DOS CARGOS DO QUADRO DE 

PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO UFG-2017

CADERNO DE QUESTÕES

TÉCNICO 
 DESPORTIVO

  LEIA  ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

1. Quando for permitido abrir este caderno de questões, verifique se ele está completo ou se apresenta 
imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Em seguida, verifique se ele contém três questões 
discursivas.

2. O Caderno de Respostas será distribuído assim que a prova for iniciada. Ele é personalizado e não 
será substituído em caso de erro durante o seu preenchimento. Ao recebê-lo, verifique se seus dados 
estão impressos corretamente; se for constatado algum erro, notifique-o ao aplicador de prova.

3.  Esta prova tem a duração de quatro horas, incluindo o tempo destinado à coleta de impressão digital, às
instruções e à transcrição para o caderno de respostas.

4. Iniciada a Prova Teórico-Prática, com caráter discursivo, você só poderá retirar-se de seu local de 
prova,sala e prédio, decorridas duas horas de seu início e somente será permitido levar o Caderno de 
Questões após três horas  desse início, desde que permaneça na sala até esse momento. É 
terminantemente vedado sair da sala de realização da prova, com quaisquer anotações, antes desse 
horário.

5.  Os três últimos candidatos, ao terminarem a prova, deverão permanecer juntos no recinto, sendo liberados
somente após a entrega do material, tendo seus nomes registrados em Relatório de Sala, no qual irão apor
suas respectivas assinaturas.

6. AO TERMINAR, DEVOLVA O CADERNO DE RESPOSTAS AO APLICADOR DE PROVA.





CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DOS CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM
EDUCAÇÃO DA UFG/2017

TÉCNICO DESPORTIVO

____Questão 01_______________________________________________________________

Leia o texto a seguir.

A Educação Física (e consequentemente seus professores) vem colecionando diversas críticas
à  sua  atuação  na  escola,  entre  as  quais  o  seu  caráter  meramente  recreativo,
descompromissado e alienante, ou sua redução à prática esportiva, na qual se selecionam os
alunos mais aptos e ignoram-se os demais. Essas críticas marcaram, a partir dos anos 1980,
um período de crise da Educação Física, culminando com o lançamento de diversos livros e
artigos  que,  além  de  analisar  as  características  reinantes  na  área,  buscavam  elaborar
pressupostos e propostas que a aproximassem da realidade e de sua função escolar.
Particularidade  do  ensino  da  Educação  Física,  as  práticas  corporais  são  aquelas  que  se
apresentam na forma de jogos, brincadeiras, ginásticas, lutas, esportes, danças e expressões
alternativas.  A todo  esse conjunto  de  atividades,  culturalmente  produzidas  e  historicamente
situadas, convencionou-se chamar de cultura corporal. 
As aulas de Educação Física têm a difícil missão de superar a perspectiva de simples hora de
lazer  ou  mera  prática  esportiva,  constituindo-se  como  um  trabalho  que  tematiza  a  cultura
corporal, encarada como linguagem.
BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Parâmetros curriculares nacionais. Brasília: Secretaria de Educação Média e Tecnológica, 2002.

p. 146.

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) para o Ensino Médio classificaram a Educação
Física na área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, junto aos componentes curriculares
de  Língua  Portuguesa,  Língua  Estrangeira  e  Artes.  Essa  classificação  tem sido  utilizada  no
Exame  Nacional  do  Ensino  Médio  (ENEM)  fundamentada  na  definição  de  uma  matriz  de
referência indicativa das competências a serem apropriadas pelos estudantes ao longo do Ensino
Médio. Essa perspectiva impõe uma série de desafios aos professores de Educação Física, a
começar pela compreensão dos motivos que justificam a presença desse componente curricular
na  área  de  linguagens.  Considerando  o  exposto,  responda:  O  que  justifica  a  presença  da
Educação Física na área de linguagens?

(20 pontos)

____Questão 02_______________________________________________________________

Segundo Kunz (2000), as estratégias didáticas do professor para o ensino crítico-emancipatório
de movimentos e jogos devem ser iniciadas pelas denominadas  “transcendências de limites”.
Apresente e caracterize os tipos de transcendências propostos pelo referido autor. 

(20 pontos)

____Questão 03_______________________________________________________________

Para o Coletivo de Autores (1992),  a reflexão pedagógica para o ensino da educação física
escolar,  em  uma  perspectiva  crítico-superadora,  deve  apresentar  quais  características
específicas? Explique cada uma delas. 

(20 pontos)



              FOLHA RASCUNHO



      FOLHA RASCUNHO



             FOLHA RASCUNHO



              FOLHA RASCUNHO



      FOLHA RASCUNHO



             FOLHA RASCUNHO


	capa_TECNICO-DESPORTIVO
	Técnico_Desportivo_Superior

