
UFG/CS                CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PROFESSOR, NÍVEL III          RESPOSTAS ESPERADAS/OFICIAIS

EDUCAÇÃO FÍSICA

A Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado de Goiás e a Secretaria de Educação do Esta-
do de Goiás, por meio do Centro de Seleção da Universidade Federal de Goiás, divulgam as respos-
tas esperadas oficiais das questões da Prova Didática Discursiva, do concurso público para o cargo 
de professor nível III – Educação Física, da Secretaria de Educação do Estado de Goiás. As respos-
tas foram utilizadas como referência no processo de correção. Também foram consideradas corretas 
outras respostas que se relacionaram à abrangência e à abordagem do conhecimento, bem como à 
elaboração do texto. Respostas parciais também foram consideradas. A pontuação a elas atribuída 
levou em conta os diferentes níveis de acerto. A seguir, serão apresentadas as respostas esperadas 
oficiais de cada questão da Prova Didática Discursiva. 

             QUESTÃO 1 
Esta questão tratava de duas abordagens que se opõem teórica e metodologicamente no campo 
educacional da Educação Física. Esperava-se que, ao comparar a abordagem crítico-superadora 
com a abordagem tecnicista, o candidato demonstrasse conhecê-las e distingui-las, enfatizando as 
finalidades pedagógicas de cada uma na escola, o domínio de seus elementos estruturantes (objeti-
vos, conteúdos, metodologia, a relação professor-aluno, avaliação), bem como os limites educacio-
nais de cada uma quanto às perspectivas sociais e visão de mundo. 

             QUESTÃO 2 
Nesta questão, esperava-se que o candidato tivesse o domínio da estrutura organizativa de uma 
aula na perspectiva crítico-superadora, que pressupõem o ensino dos conteúdos – jogo, ginástica, 
esporte, dança, lutas – como elementos constitutivos da cultura corporal. No caso da estruturação 
de uma aula o candidato não precisava tratar de todos os conteúdos ao mesmo tempo, mas indicar 
um deles e tratá-lo adequadamente (tematização, historicização, organização da atividade, objetivos, 
avaliação), seguindo o modelo sugerido pela abordagem apresentada pelo COLETIVO DE AUTO-
RES, 1992. 

             QUESTÃO 3 
Nesta questão, o candidato devia demonstrar estar atualizado com as questões ligadas à escola de 
tempo integral e suas possibilidades educacionais no contexto atual, especialmente quanto aos as-
pectos da formação educativa, cultural e social dos alunos. Nesse sentido, esperava-se que o candi-
dato apontasse os aspectos positivos e negativos acerca da ampliação do tempo pedagógico, da for-
ma de organização do trabalho educativo, do tipo de conteúdos necessários ao ensino da Educação 
Física, da avaliação dos conhecimentos dos alunos e da inter-relação da escola com a comunidade 
e com a cultura local.
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