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RETIFICAÇÃO DAS JUSTIFICATIVAS PARA MANUTENÇÃO 
OU PARA ALTERAÇÃO DE GABARITOS PRELIMINARES 

 
Por este instrumento, retifica-se a Justificativa para Manutenção/Alteração dos Gabaritos Preliminares, publicada em 
01.02.2012, que, para a questão nº 03 de Língua Portuguesa para os cargos de Nível Superior, passa assim a ser 
considerada: 
 

 
 

AGENTE DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, 
ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO, ASSISTENTE DE INFORMÁTICA, ASSISTENTE DE SECRETARIA, 

ASSISTENTE FINANCEIRO, ASSISTENTE JURÍDICO e JORNALISTA 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
QUESTÃO 03 – MANTIDA. A alternativa a ser assinalada é a “D) Apenas I e II”, visto que estão corretas as 
afirmações I e II. Para tanto, deve se considerar as seguintes ponderações e justificativas: 
 
I – A ideia de controle do corpo, cuja concepção caracteriza o processo educacional do Ocidente, tem sua base em 

Descartes, que propõe a separação entre corpo e mente.    

Esta afirmação está de acordo com o texto sendo possível ser encontrada na seguinte passagem: “O termo 

Educação Física pressupõe a ideia de controle do corpo ou, ainda, de controle do físico. Educar, desde o século XVII, 

é uma ação que está intimamente relacionada à disciplina corporal: a separação proposta por Descartes, entre corpo 

e mente, torna-se base de todo o processo educacional ocidental.”. Dessa forma, a ideia de controle do corpo como 
separação entre corpo e mente tem sua base em Decartes.  
 
II – A Educação Física, na escola, se caracteriza pela prática da ginástica, pelo trabalho de inter-relação com as 

outras disciplinas escolares, entre outros aspectos. 

Esta afirmação concorda com o texto, considerando os parágrafos 3, 4 e 5, especialmente nas seguintes 
passagens: “A princípio, a Educação Física, quando inserida no currículo escolar, era tida como um momento para a 

prática da ginástica, com a finalidade de deixar o corpo saudável. Após muitas reformas na própria ideia de Educação 

Física, atualmente ela é uma disciplina complexa que deve, ao mesmo tempo, trabalhar as suas próprias 

especificidades e se inter-relacionar com os outros componentes curriculares.” (l.10 a 13); “O primeiro bloco, “jogos, 

ginásticas, esportes e lutas”, compreende atividades como ginástica artística, ginástica rítmica, voleibol, basquetebol, 

salto em altura, natação, capoeira e judô” (l.18 e 19) e “A Educação Física tem uma vantagem educacional que 

poucas disciplinas têm: o poder de adequação do conteúdo ao grupo social em que será trabalhada. Esse fato 

permite uma liberdade de trabalho, bem como uma liberdade de avaliação – do grupo e do indivíduo – por parte do 

professor, que pode ser bastante benéfica ao processo geral educacional do aluno” (l. 29 a 32). 
 

A concepção de que a Educação Física se restringia à prática da ginástica para deixar o corpo saudável é 
apresentada, no texto, como pertencente ao passado, considerando a expressão “A princípio” e a locução verbal no 
pretérito “era tida”; porém, mesmo após as reformas na ideia de Ed. Física, a ginástica continua sendo uma das 
especificidades dessa disciplina, que hoje é constituída por três blocos: “Jogos, Ginásticas, Esportes e Lutas”, 
“Atividades rítmicas e expressivas” e “Conhecimento sobre o corpo”.  
Desse modo, hoje, de acordo com o texto, a ideia de prática da ginástica (uma das especificidades) é um dos pilares 
ou aspectos que constituem a disciplina da Educação Física no currículo escolar, além do trabalho de inter-relação 
com outras disciplinas, ou seja, ela deixou de ser o foco principal da Educação Física, mas continua fazendo parte da 
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disciplina, juntamente a outros aspectos levantados no texto – o que pode ser confirmado pelos recortes acima 
apresentados, em especial o 1º e 3º períodos do parágrafo 3 e o quadro ilustrativo logo a seguir.   
 

III – O movimento do corpo tende a prejudicar o raciocínio enquanto exercício mental, por contribuir com o déficit de 

atenção – tão comum entre adolescentes e jovens na contemporaneidade. 

Esta afirmação não está de acordo com o texto, sendo falsa a ideia de que o movimento do corpo tende a 
prejudicar o raciocínio enquanto exercício mental, contribuindo com o déficit de atenção. Pelo contrário, pode se 
inferir que as atividades físicas contribuem para os processos de ensino-aprendizagem, conhecimento de si e de 
aspectos culturais. 
 
Portanto, mantém-se o gabarito divulgado, visto que a resposta correta e que deve ser assinalada é a de letra “D”. 
 

 
Porto Alegre, 03 de fevereiro de 2012. 
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