Concurso Público para provimento de cargo efetivo de Docentes
Edital 10/2015 – EDUCAÇÃO FÍSICA
Campus Muriaé

Questão 01 Os jogos podem ser trabalhados nas dimensões: conceituais, procedimentais e atitudinais.
(DARIDO, S. C.; RANGEL, I. C. A. Educação Física na escola: implicações para a prática pedagógica.
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.)

Sobre esse assunto, marque a alternativa INCORRETA.
a) Levar os alunos a conhecer o repertório de jogos e brincadeiras dos familiares de diferentes
gerações e a compreender a dinâmica da produção dos jogos na cultura é um trato da dimensão
conceitual.
b) Na dimensão atitudinal, ligada ao fazer, podem ser reproduzidas, transformadas e/ou modificadas
todas as formas de jogos conhecidas.
c) Na dimensão procedimental, podem ser realizadas pesquisas com pessoas da comunidade sobre as
diferentes formas de se jogar um mesmo jogo.
d) Compreender as relações entre o jogo competitivo e cooperativo é um trato da dimensão conceitual.
e) A dimensão atitudinal, apesar de estar presente nas aulas, acontece quase sempre sem a intervenção
do professor.
Questão 02 Sobre a modalidade badminton, analise as seguintes afirmativas:
I - O badminton é o segundo esporte mais praticado no mundo e é muito popular em países do
Oriente. A peteca pode atingir velocidade de 300 km/h.
II - O badminton possui somente as seguintes categorias em competições olímpicas: duplas
masculinas, duplas femininas, simples masculino e simples feminino.
III - No meio da quadra, é colocada uma rede de 6,10 metros de comprimento e 1,45 cm de altura.
IV - O jogo é acompanhado por um árbitro que marca os pontos e aplica as regras necessárias.
V - Clear, drive, lob e push são alguns exemplos de técnicas utilizadas no badminton.
É CORRETO apenas o que se afirma em:
a)
b)
c)
d)
e)

I e III.
II e IV.
III e IV.
I e V.
II, III e IV.

Questão 03 A introdução da Educação Física na escola, no Brasil, inicia-se com a Reforma Couto
Ferraz, em 1851. Em 1882, houve a recomendação para que a ginástica fosse obrigatória
para ambos os sexos. Na prática, em 1920 é que as reformas educacionais nos Estados
começaram a incluir a Educação Física como parte de seus currículos.
(BETTI, Mauro. Educação Física e sociedade. São Paulo: Movimento, 1991.)
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Arraigada de tradicionalismo e atendendo às demandas educacionais, a Educação Física adota o que
chamamos de Concepções. Segundo Darido e Rangel (2011):
I - No Higienismo, a preocupação central é com a adoção de hábitos de higiene e saúde,
valorizando o desenvolvimento do físico e da moral. Surgimento dos métodos ginásticos.
II - No Militarismo, a preocupação central é a formação de uma geração para atuar na guerra,
sendo importante selecionar os indivíduos perfeitos fisicamente e excluir os incapacitados.
III - No Recreacionismo, a preocupação central é com a recreação e o lazer. O professor ensina e
orienta sobre os conteúdos baseados em jogos, brincadeiras e recreação. Não há seleção de
aptidão, todos podem participar.
IV - No Esportivismo, a preocupação central é manter o conteúdo esportivo como predominante
nas aulas de Educação Física escolar, sendo importante selecionar indivíduos mais aptos e
menos aptos.
(DARIDO, S. C.; RANGEL, I. C. Educação Física na escola: implicações para a
prática pedagógica. 2. ed. Rio de janeiro: Guanabara Koogan, 2011.)

É CORRETO o que se afirma apenas em:
a)
b)
c)
d)
e)

I e II.
II e III.
III e IV.
I, II e III.
I, II e IV.

Questão 04 Sabe-se que, desde a Antiguidade, os seres humanos jogavam e brincavam entre si. Alguns
poucos registraram, em forma de desenhos, esses jogos nas paredes de cavernas. Estas e
outras evidências nos mostram que o jogo acompanhou não apenas a evolução histórica, mas
também esteve presente em todas as civilizações.
(DARIDO, S. C.; RANGEL, I.C.A. Educação Física na escola: implicações para a prática pedagógica.
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.)

O texto acima nos leva a entender o jogo:
a)
b)
c)
d)
e)

na perspectiva do lazer e da qualidade de vida.
enquanto patrimônio cultural da humanidade.
em uma dimensão procedimental.
na perspectiva artística.
em uma atividade de ocupação voluntária.

Questão 05 Na semifinal dos Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG), em sua fase municipal, na
cidade de Viçosa, em 2008, na modalidade futsal feminino, módulo II, houve um jogo
“épico” entre o Colégio Carmo e a Escola Estadual Alice Loureiro (que na época contava
com a atleta Pitica, recém-convocada para a Seleção Brasileira Sub-17 de futebol de
Campo). O Colégio Carmo abriu o placar e conseguiu segurar a vantagem até o final do
segundo tempo, quando Pitica, em duas belas arrancadas, virou o jogo para 2x1. Logo após
o segundo gol, e faltando 30 segundos para o fim do jogo, a atleta do Colégio Carmo, Gabi,
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em um chute perfeito e direto (a bola não tocou em ninguém dos 2 times) do meio da
quadra, na saída de bola, empatou o jogo, levando a partida para a disputa de pênaltis.
Baseando-se nas atuais regras do futsal (CBFS 2015), o que aconteceria com o resultado desse jogo?
a) Como a bola não tocou em ninguém antes de entrar no gol, logo, pelas novas regras, esse gol não
seria válido.
b) Não aconteceria nada, pois essa foi uma das regras que não sofreram alterações com as
modificações feitas atualmente.
c) Como o cronômetro, pelas regras atuais, não é parado para a reposição de bola, logo, esse gol,
possivelmente, nem aconteceria por falta de tempo.
d) O gol seria válido, pois a bola foi chutada diretamente e, consequentemente, já havia ultrapassado o
meio da quadra.
e) Nesse caso, a arbitragem deveria marcar antijogo da atleta do Carmo, que chutou a bola diretamente
para o gol antes de o apito ser acionado.
Questão 06 Leia o seguinte texto:
Uma velha história conta o caso de dois meninos e um cachorro, de nome Red, que
estavam andando juntos por uma calçada. O primeiro menino disse: ‘eu ensinei o
Red, aqui, a falar’. O segundo menino exclamou: ‘Uau! Que legal!’, mas, depois de
pensar um momento, ele comentou: ‘mas eu não o ouvi falar’; eu disse que eu o
ensinei a falar.
(LOWMAN, J. Dominando as técnicas de ensino. São Paulo: Atlas, 2004. p. 24.)

A história acima apresenta semelhanças no que tange ao processo ensino-aprendizagem-avaliação
nas aulas de Educação Física. Como saber se os alunos aprenderam os conhecimentos ensinados?
Marque a opção CORRETA sobre o processo de avaliação.
a) A avaliação conceitual deve consistir em observar o uso dos conceitos em trabalhos de equipe,
debates, exposições e, sobretudo, nos diálogos entre os alunos e entre o professor e os alunos.
b) A avaliação atitudinal deve consistir em observar a participação do aluno nas atividades propostas,
com roupas apropriadas para prática, comportamento e passividade diante dos conflitos, priorizando
o cognitivo ao afetivo.
c) A avaliação procedimental deve consistir em observar a utilização de conceitos e a participação nas
atividades propostas, evidenciando conflitos que coloquem os conhecimentos adquiridos em xeque.
d) A avaliação, ao final do processo, pode ser conceitual, atitudinal ou procedimental; geralmente, essa
proposta é denominada avaliação formativa.
e) A avaliação do professor de Educação Física é feita em uma condição privilegiada para avaliar
conceitos, uma vez que os comportamentos tornam-se muito evidentes nas aulas, pela natureza de
seus conteúdos e estratégias.
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Questão 07 Sobre a relação entre “lazer, escola e Educação Física escolar”, marque a alternativa
INCORRETA.
a) A utilização do lazer, nas aulas de Educação Física, como conteúdo essencial para o exercício da
“liberdade” dos alunos, muitas vezes, é utilizada como justificativa para a falta de conteúdos.
b) Não se pode desconsiderar que a aprendizagem possa se beneficiar de elementos característicos do
lazer, como a ludicidade e a espontaneidade, e nem por isso o “trabalho escolar deixará de ser
trabalho para se constituir em lazer”.
c) Partindo de uma perspectiva que valorize a cultura corporal, em que o movimento é uma construção
cultural, a Educação Física deve pensar na preeminente tarefa de educar pelo lazer.
d) Trabalhar o esporte, nas aulas de Educação Física, por exemplo, não quer dizer que se estará
trabalhando o conteúdo físico-esportivo do lazer.
e) O reconhecimento da Educação Física como uma “entidade cultural” que, em um processo
dinâmico, estabelece relações pacíficas ou conflituosas com outras culturas, vai estabelecer,
também, nesse âmbito, relações com a própria “cultura do lazer”.
Questão 08 Juquinha e seus amigos de bairro resolveram montar um torneio de Futebol de Botão
(Futebol de Mesa). Esse torneio será realizado somente em um dia na casa do Juquinha, para
decidir quem será o Campeão dos Campeões do bairro. Entretanto, ele não tem nenhuma
noção de organização esportiva e pediu a ajuda de sua prima Anita Bala, que estuda no IF
Sudeste MG - Campus Muriaé. No total, serão 13 competidores, e eles têm somente uma
mesa e um dia para realizar toda a competição. Assim, eles terão que criar uma competição
com a forma de disputa mais adequada para esse caso. Portanto, segundo Poit (2013),
podemos dizer que a forma de disputa, a quantidade de rodadas e o número de jogos desse
torneio serão, respectivamente,:
(POIT, Davi Rodrigues. Organização de eventos esportivos. 5. ed. São Paulo: Phorte, 2013.)

a)
b)
c)
d)
e)

bagnall-wild; 5 rodadas e 16 jogos.
escala pirâmide; 13 rodadas e 13 jogos.
eliminatória simples; 4 rodadas e 12 jogos.
kachi-nuki; 6 rodadas e 14 jogos.
rodízio simples; 5 rodadas e 15 jogos.

Questão 09 A Concepção Metodológica defendida pelo Coletivo de Autores (1992), no livro
Metodologia do Ensino da Educação Física, aborda aspectos específicos de um programa de
Educação Física para o Ensino Fundamental e Médio. Assim, a seleção de conteúdos é
apontada como um problema metodológico básico, tendo em vista que, quando se aponta o
conhecimento e os métodos para assimilação, evidencia-se um pensamento teórico.
De acordo com essa Concepção, os elementos principais de um programa de Educação Física são:
III III IV -

O conhecimento que se trata na disciplina, sistematizado e distribuído.
O tempo pedagogicamente necessário para o processo de apropriação do conhecimento.
Os procedimentos didático-metodológicos para ensiná-los.
A avaliação a ser realizada na perspectiva pedagógica abordada.
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É CORRETO o que se afirma:
a)
b)
c)
d)
e)

apenas em I e II.
apenas em II e III.
apenas em III e IV.
apenas em I, II, III.
em I, II, III, IV.

Questão 10 Leia o seguinte texto:
Se para algumas pessoas o futebol, a pescaria, a jardinagem constituem atividades
de lazer, certamente isso não se verifica, em todas as oportunidades, para o jogador
profissional, o pescador que depende da sua produção, ou para o jardineiro.
(MARCELLINO, N. C. Estudos do lazer: uma introdução. 4. ed.
Campinas: Autores Associados, 2006.)

Nesse particular, podem ser destacados como fundamentais para caracterização do lazer:
a)
b)
c)
d)
e)

tempo e atitude.
descanso e possibilidade de escolha.
descanso e divertimento.
atitude e descanso.
tempo e possibilidade de escolha.

Questão 11 Sobre o handebol, avalie as seguintes afirmativas:
I - São exemplos de sistemas defensivos abertos, fechados e mistos, respectivamente, os sistemas
3 x 3, 6 x 0 e 5 + 1.
II - O handebol de praia é uma variante da modalidade de quadra que possui regras próprias como
tamanho da quadra, número de jogadores e pontuações diferentes nos gols marcados.
III - Algumas das dimensões da quadra oficial de handebol de quadra (40 m x 20 m) são as
seguintes: área do goleiro (6 m), área pontilhada (9 m), círculo central (4 m de diâmetro), tiro
de 7 m (7 m).
IV - Ritmo trifásico e duplo ritmo trifásico, quando associados a outros fundamentos como
arremessos e fintas, tornam-se um importante recurso ofensivo dos jogadores de handebol de
quadra.
É CORRETO o que se afirma:
a)
b)
c)
d)
e)

apenas em I e III.
apenas em II e IV.
apenas em I, III e IV.
em I, II, III e IV.
apenas em I, II e IV.
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Questão 12 De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (2000), espera-se
que, no decorrer do Ensino Médio, em Educação Física, as seguintes competências sejam
desenvolvidas pelos alunos:
I - Compreender o funcionamento do organismo humano, de forma a reconhecer e modificar as
atividades corporais, valorizando-as como recurso para melhoria de suas aptidões físicas.
II - Assumir uma postura ativa na prática das atividades físicas e conscientes da importância delas
na vida do cidadão.
III - Desenvolver as noções conceituais de esforço, intensidade e frequência, aplicando-as em suas
práticas corporais.
IV - Refletir sobre as informações específicas da cultura corporal, sendo capaz de discerni-las e
reinterpretá-las em bases científicas, adotando uma postura autônoma na seleção de atividades
e procedimentos para manutenção ou aquisição de saúde.
É CORRETO o que se afirma:
a)
b)
c)
d)
e)

apenas em I e II.
apenas em II e III.
apenas em III e IV.
apenas em I, II, III.
em I, II, III, IV.

Questão 13 Segundo Marcellino (2000), não há dúvidas de que as atividades de lazer devem procurar
atender as pessoas no seu todo. Mas, para tanto, é necessário que essas mesmas pessoas
conheçam os conteúdos que satisfaçam os vários interesses, sejam estimuladas a participar e
recebam um mínimo de orientação que lhes permita a opção. Nesse sentido, a opção está
diretamente ligada ao conhecimento das alternativas que o lazer oferece, e a classificação
feita pelo referido autor é a que distingue o lazer em seis áreas fundamentais. Quais são
essas áreas?
a)
b)
c)
d)
e)

tecnológica, intelectual, física, manual, social e turística
tecnológica, artística, turística, social, esportiva e cultural
tecnológica, cultural, intelectual, esportiva, social e turística
artística, turística, cultural, física, manual e intelectual
artística, intelectual, física, manual, social e turística

Questão 14 Em uma partida do Novo Basquete Brasil (NBB), no ano de 2013, entre Flamengo e São
José, o armador Shilton, do Flamengo, faz uma reposição de bola no fundo da sua quadra de
ataque. A seguir, o referido armador joga a bola nas costas do pivô do time de São José (que,
nesse momento, marcava outro adversário, de costas para o fundo da quadra), pega essa bola
novamente e faz uma cesta. Nesse lance polêmico, a arbitragem deveria tomar qual medida
baseada nas regras atuais?
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a) Anular a cesta, não dar os pontos e marcar falta a favor do time de São José, uma vez que essa
jogada caracteriza um lance antidesportivo.
b) Confirmar os pontos do armador do Flamengo, uma vez que o lance é válido, pois, assim que a bola
entrou em contato com o pivô do São José, ela já estava em jogo.
c) Anular a cesta, uma vez que o armador do Flamengo não realizou o passe para um jogador de sua
equipe.
d) Nessa situação, o simples fato de o armador do Flamengo ter jogado a bola contra um oponente já
caracteriza irregularidade; logo, cabe a exclusão do mesmo da partida, independente do número de
faltas do jogador.
e) Como o lance se originou de uma jogada ofensiva, pelo simples fato de o armador do Flamengo ter
jogado a bola nas costas do defensor do São José, isso caracteriza uma falta de ataque.
Questão 15 Em seu livro Reinventando o esporte: possibilidades da prática pedagógica, Sávio Assis
(2008):
a) aborda a tematização sobre a escola e suas relações com a política esquerdista, indicando que essa
instituição possui importante papel na formação de opinião, influenciada pela instituição esportiva,
pela mídia e pelos eventos esportivos sediados no país, em que a escola assume códigos, sentidos e
valores da sociedade.
b) aborda a tematização do futebol como uma possibilidade de inserção no mercado de trabalho, mas
não apenas como jogador profissional. Mostra como o aluno pode aproveitar o conjunto de suas
possibilidades e das contradições esportivas em benefício próprio.
c) aborda a tematização sobre a escola e suas relações com a sociedade capitalista, indicando que essa
instituição possui importante papel na reprodução dos valores desse modo de produção. Por
intermédio da Educação Física escolar, influenciada pela instituição esportiva, a escola assume
códigos, sentidos e valores da sociedade capitalista.
d) aborda a tematização de “reinvenção” como a necessidade de resgatar a dimensão afetiva das
modalidades esportivas e tentar fazer diferente, criando novos esportes, regras, conceitos e
associações que defendam uma produção esportiva voltada à prática pedagógica emancipadora.
e) aborda a tematização da cultura corporal e a metodologia crítico-emancipatória, colocando o
esporte moderno como eixo central, focalizando a escola como reprodutora conteudista de esportes
como futebol, basquete, handebol e vôlei.
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Questão 16 O texto a seguir trata de uma sugestão de aula que está de acordo com uma das abordagens
de trabalho utilizadas no ensino da Educação Física:
Os alunos iniciariam a aula realizando um aquecimento. Em seguida,
seriam divididos em 4 grupos e cada grupo realizaria uma atividade num
lugar específico. Depois, todos trocariam as posições. (Desenvolvimento de
capacidades físicas em circuitos). O objetivo da aula seria trabalhar a
capacidade física de resistência abdominal. Por exemplo, em cada uma das
estações do circuito, os alunos realizariam um tipo de exercício abdominal,
para cada região.
(DARIDO, S. C.; RANGEL, I.C.A. Educação Física na escola: implicações para a prática
pedagógica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.)

A abordagem de trabalho em Educação Física, à qual o texto de Darido (2011) faz referência,
defende outros aspectos, EXCETO:
a) A incidência, cada vez maior, de adolescentes e jovens obesos, com dificuldades oriundas da falta
de movimento, com possibilidade de acidentes cardiovasculares e com oportunidades reduzidas de
movimento, leva-nos a pensar na retomada dessa vertente de trabalho.
b) Os pressupostos e as finalidades são semelhantes ao modelo biológico-higienista, que promovia a
saúde por meio de atividades nas aulas de Educação Física. Porém, a diferença entre a abordagem
biológico-higienista e a que o texto aborda é que a última adota o princípio da não exclusão.
c) Propõe-se que a Educação Física escolar deveria propiciar a elaboração de conhecimentos sobre
atividade física para o bem-estar e a saúde, assim como estimular atitudes positivas em relação aos
exercícios físicos.
d) Os conteúdos devem ser desenvolvidos segundo uma ordem de habilidades básicas e específicas.
As básicas podem ser classificadas em habilidades locomotoras (p. ex.: andar, correr, saltar),
manipulativas (p. ex.: arremessar, chutar, rebater) e de estabilização (p. ex.: girar, rolar e realizar
posições invertidas), e as específicas são mais influenciadas pela cultura.
e) Os testes de Aptidão Física são os instrumentos recomendados para avaliação no meio escolar.
Contudo seu uso deve enfatizar todo o processo, requisitando aos alunos uma autoavaliação que
favoreça a autoestima em relação ao progresso individual.
Questão 17 Nos Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG), um aluno executou um bloqueio em uma
bola atacada pelo adversário e, em seguida, na mesma jogada, o mesmo aluno (que havia
feito o bloqueio) passou a bola com o pé para um outro companheiro de equipe que passou a
bola para a quadra do adversário. Entretanto, o árbitro da partida paralisou o lance e marcou
dois toques do bloqueador, dando o ponto para o time adversário. De acordo com as regras
atuais do voleibol (FIVB, 2015), sobre a marcação do árbitro, podemos afirmar:
a) O árbitro acertou na marcação, uma vez que, no bloqueio, foi feito um toque e, em seguida, ao
defender a bola com o pé, esse jogador executou o segundo toque.
b) O árbitro se equivocou em sua marcação, uma vez que o toque feito no bloqueio não é computado
como toque normal, sendo que o mesmo aluno/atleta pode, sim, fazer, em seguida, outro toque com
o pé para salvar a bola.
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c) O árbitro acertou na marcação, uma vez que, no bloqueio, foi feito um toque, e, em seguida, ao
defender a bola com o pé, esse jogador cometeu uma infração, pois não é válido tocar a bola com os
pés no vôlei.
d) O árbitro se equivocou na marcação, uma vez que, no bloqueio, foi feito um toque e, em seguida, ao
defender a bola com o pé, esse jogador executou uma jogada de futevôlei, que é uma variável do
vôlei, logo podendo ser usada.
e) O árbitro se equivocou na sua marcação, pois o aluno, sendo praticante do desporto escolar, pode
adaptar as regras vigentes e fazer quantos toques quiser na bola em um jogo do JEMG.
Questão 18 Leia o seguinte fragmento de texto.
Em oposição à vertente mais tecnicista, esportivista e biologista, surgem novos
movimentos da Educação Física escolar, a partir do final da década de 70, inspirados
no movimento histórico social pelo qual passou o país, a Educação de uma maneira
geral e a Educação Física especificamente..
(DARIDO, S. A Educação Física na escola e a formação do cidadão. Rio Claro: UNESP, 2001. p. 7.)

Com a LDB 9394/96 e com os Parâmetros Curriculares Nacionais (2000), centralizou-se, como
objetivo educacional, a cidadania. Para isso, é importante a defesa de uma escola plural,
democrática, inclusiva. A Educação Física, como conteúdo curricular obrigatório, também deve
atender a essa demanda de formação do cidadão. Dessa forma, temas transversais foram propostos
na perspectiva de se relacionar temáticas cotidianas e atrelá-las, transversalmente, em todas as
disciplinas.
Sobre esse assunto, analise as seguintes afirmativas:
I - Através da tematização da ética nas aulas de Educação Física, o professor pode estimular a
autonomia, a composição de valores, as interações sociais dentro e fora da escola. Deve-se
trabalhar respeito mútuo, justiça, diálogo e solidariedade.
II - Quanto ao tema transversal meio ambiente, nas aulas de Educação Física, o professor pode
trabalhar sustentabilidade, poluição, atividades físicas ao ar livre, preservação ambiental,
relações sociais, econômicas e culturais.
III - Quanto ao tema orientação sexual, nas aulas de Educação Física, o professor pode abordar
métodos contraceptivos, doenças sexualmente transmissíveis, a descoberta do próprio corpo e
da sexualidade, assuntos que poderão ser aprofundados, a partir de evidências objetivas.
IV - Quanto ao tema da pluralidade cultural nas aulas de Educação Física, o professor pode citar
os diferentes grupos e culturas que compõem o contexto étnico brasileiro, estimulando a
divergência dos diversos grupos e fazendo dessa divergência um fator de enriquecimento
cultural.
É CORRETO o que se afirma:
a)
b)
c)
d)
e)

apenas em I e II.
apenas em II e III.
apenas em III e IV.
apenas em I, II, III.
em I, II, III, IV.
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Questão 19 O conceito de saúde apresenta limitações quando se pretende defini-lo de maneira estanque
e conclusiva. Isso porque, quando se fala em saúde, não podemos deixar de considerar os
fatores que influenciam esse conceito, como: meio ambiente, aspectos biológicos,
socioeconômicos, culturais, afetivos e psicológicos.
(DARIDO, S.C. Educação física e temas transversais na escola. Campinas: Papirus, 2012.)

De acordo com o texto acima, considere os itens a seguir.
III III IV V-

Qualidade da água e do ar
Consumismo e miséria
Relações entre os indivíduos
Degradação social e desnutrição
Inserção das diferentes parcelas da população no mundo do trabalho

Deverá fazer parte do conceito de saúde o que foi listado nos itens:
a)
b)
c)
d)
e)

I, III, IV e V, apenas.
II, III, IV e V, apenas.
III, IV e V, apenas.
I, II, III, IV e V.
II, III e IV, apenas.

Questão 20 No mundial de Atletismo de 2015, disputado em Pequim, no último mês de agosto, tivemos
vários momentos históricos como o tricampeonato de Usain Bolt nos 100 m. A polonesa
Anita Wlodarczyk foi a primeira mulher no lançamento de martelo a lançá-lo a uma
distância acima de 80 m, e o norte-americano Christian Taylor conseguiu a segunda melhor
marca da história do salto triplo com um salto de 18,21 m. Sobre o atletismo, temos as
seguintes afirmações:
I - O salto triplo é caracterizado pela execução de 3 saltos (com dois desses saltos sobre a mesma
perna), sendo que o último será para dentro da caixa de areia.
II - Nas provas dos 100, 110 e 400 metros com barreiras, o número de barreiras varia de acordo
com a distância da prova e com o naipe (masculino ou feminino) das mesmas em competições
olímpicas.
III - Entre os lançamentos, três são realizados a partir de um círculo (disco, peso e dardo), e um é
realizado a partir de um corredor (martelo).
IV - Nas provas de salto em altura, em caso de empate entre dois ou mais competidores, deve-se,
primeiramente, realizar uma nova rodada de desempate com a altura inferior à do empate.
É CORRETO o que se afirma:
a)
b)
c)
d)
e)

apenas em I e III.
apenas em II, III e IV.
apenas em I.
apenas em II.
em I, II, III e IV.
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