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CP II – CSCII – Educação Física 3ª CERT. 2019 NOTA: (até 3,0 pts.) 

8º ano – Prof. _______________________ 
TURMA 
________ 

 

Nome: n.°                     

Nome: n.°                     

Nome: n.°                     

Nome: n.°                     

Nome: n.°                     

 

 
Objetivo: analisar o perfil físico de uma das profissões que existem no Colégio Pedro II e do 
profissional da área. 
Avaliação: serão formados cinco grupos. Cada grupo será avaliado: pela formação de sua 
equipe, pela coleta dos dados, pela análise dos resultados e pelo relatório dos resultados.  
 

ROTEIRO 

1) Escolha uma profissão que há no colégio: professor, direção, limpeza, segurança, inspetor, bibliotecário, 

merendeira etc: ___________________________________. 

2) Quais os movimentos ele realiza para exercer a sua profissão, como: fica sentado muito tempo, sobe 

escadas, carrega pesos, levanta e assenta várias vezes, fica tanto tempo em pé parado ou numa outra 

posição, fala muito ou pouco ao telefone, realiza outros movimentos com certos objetos etc. Descreva 

pelos menos os 3 principais de acordo com o profissional: 

a) ________________________________________________________________________________. 

b) ________________________________________________________________________________. 

c) ________________________________________________________________________________. 

 

3) Quais regiões do corpo (membros inferiores e superiores e tronco), e/ou músculos (da coxa, da 

panturrilha, do peito, das costas, do braço, do abdômen, do ombro etc) e/ou articulações (ombro, quadril, 

cotovelo, joelho, tornozelo, punho etc) são mais importantes, cite pelos menos 3? 

a) __________________________________________. 

b) __________________________________________. 

c) __________________________________________. 

 

4) Qual a silhueta o profissional considera a sua atual e qual ele gostaria de ter de acordo com a figura da 

segunda página? 

a) Gostaria de ter: ________ 

b) Atual: ________________ 

c) Diferença entre elas: _________ 

 

5) Qual a Composição Corporal e o Nível de Saúde do Profissional? 

a) Massa Corporal Total: ______________      Estatura: ___________       IMC: _____________ 

b) Circunferência da Cintura: __________      Circunferência do Quadril: _________________ 

Relação Cintura/Quadril: ___________       Circunferência do abdômen: _______________ 
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6) Quais as maiores dificuldades físicas que encontra na profissão: ____________________________ 

_______________________________________________________________________________________. 

7) Quais as qualidades físicas mais importantes: ____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________. 

8) O profissional realiza algum exercício físico fora do trabalho? SIM □     NÃO □ POR QUE?  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________. 

 

9) Relatório final. A partir dos dados coletados como o grupo analisa o profissional em relação ao seu nível 

de saúde, o grau de exigência física da profissão e quais os motivos que levaram o profissional estar 

satisfeito ou não com seu estado físico? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 


